
 

Critérios específicos de Avaliação de Matemática  –  3º Ciclo 
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Conhecimento e 
compreensão de 
conceitos e 
procedimentos 
matemáticos 
Raciocínio/Resolução 
de problemas 
Comunicação 
matemática 

Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 

Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios da geometria e da matemática em geral (convenções, notações, terminologia e simbologia).  

Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de 
tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); Criativo (A, C, D, J); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, 

I); Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H); Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
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Registos de 

observação 

direta nos níveis 

de: 

pontualidade; 

material 

necessário; 

trabalhos de 

casa; execução 

de tarefas 

propostas; 

comportamento; 

responsabilidade

; empenho; 

participação; 

cooperação; 

autonomia; 

aquisição de 

conhecimentos; 

intervenções 

orais; fichas de 

avaliação. 

 

 

Relacionamento 
interpessoal / 
desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e áreas da atividade humana e social.  

Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem.  

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em 
sociedade. 

Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição.  
 
Trabalhar em equipa e usa diferentes meios para comunicar. 
 
Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade. 
  
 Ser confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem.  
 
Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J); Autoavaliador (transversal às áreas) 

 Total 100%  
  

       Aprovado em Conselho Pedagógico em 23 de outubro de 2019 

A Coordenadora de Departamento: Carla Silva 
 
 
Áreas de desenvolvimento (Perfil do Aluno) 

A- Linguagem e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e 
autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 
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