
1.º ciclo
Critérios de avaliação da disciplina de Matemática

Domínios/Temas Fator de
ponderação

Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos Alunos Instrumentos de
avaliação *

Conhecimento e
compreensão de

conceitos e
procedimentos
matemáticos

60%

-  Compreender  procedimentos,  técnicas  diversificadas,  conceitos,

propriedades e relações matemáticas:

 Desenvolver o sentido de número e a compreensão dos núme-

ros e operações, a fluência do cálculo mental e escrito.
 Desenvolver a capacidade de visualização na compreensão de

propriedades de figuras geométricas, na noção de grandeza e

processos de medida;

 Desenvolver  a  capacidade  de  compreender  informação

estatística representada de diferentes formas;

-  Utilizar  os  conhecimentos  para  analisar,  interpretar  e  resolver

situações em contextos variados.

Conhecedor/sabedor/informado

(A, B, G, I, J)

Indagador/Investigador

(C, D, F, H, I)

Sistematizador/organizador

(A, B, C, I, J)

 Criativo

(A, C, D, J)

 Crítico/Analítico

(A, B, C, D, G)

Respeitador da diferença/ do outro

(A, B, E, F, H)

Questionador

(A, F, G, I, J)

Comunicador

(A, B, D, E, H)

Participativo/colaborador

(B, C, D, E, F)

Responsável/Autónomo

(C, D, E, F, G, I, J)

Cuidador de si e do outro

(B, E, F, G)
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Apresentação oral

Jogos

Mapa conceptual

Ficha de trabalho

Ficha de avaliação
formativa

Participação oral na sala
de aula

Participação em trabalhos
de grupo

Formulários

Rubricas

Resolução de pro-
blemas/ Raciocínio

matemático
20%

- Mobilizar recursos/meios e aprendizagens para resolver problemas; 

 - Justificar as estratégias utilizadas e avalia os resultados obtidos;

- Desenvolver a persistência, a autonomia, e colabora na aprendizagem

da Matemática.

Comunicação mate-
mática

20%

- Comunicar e utilizar a linguagem matemática, oralmente e por escrito,
para expressar e discutir as suas ideias, procedimentos e raciocínios.

-  Desenvolver  o  interesse  pela  matemática,  a  confiança  nas  suas

capacidades e conhecimentos matemáticos, a capacidade de analisar o

próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.

Nota:* Cada professor poderá adotar os instrumentos de avaliação que considerar mais adequados à sua turma.


