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MATEMÁTICA 

ENSINO BÁSICO  2º/3º CICLOS 
 

 2º CICLO 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

e 

Capacidades 

 

 

Testes escritos 

    

    50 % 

 

     80% 

Atividades formativas, que podem incluir:  
 

- questões aula;  
 

- trabalhos realizados em sala de aula;  
 

- participação oral; 
 

- resolução de problemas; 
 

- atividades de investigação individuais ou em grupo;  
 

- utilização de ferramentas no âmbito da web 2.0.  

    30 % 

Atitudes e valores 

 

Registos de observação direta: 
 

- assiduidade e pontualidade; 
 

- cumprimento das normas de funcionamento da aula; 
 

- responsabilidade (trabalhos de casa, organização do 

caderno diário, material, etc.); 
 

- autonomia.  

      20% 

 

3º CICLO 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 e 

 Capacidades 

 

Testes escritos 

    

     60 % 

 

90% 

• Questões aula; 

• Trabalhos práticos/experimentais em sala de aula; 

• Trabalho de casa; 

• Caderno diário. 

Nota: Sempre que não exista avaliação para um destes 

instrumentos, a percentagem será revertida para os 

outros instrumentos. 

     30 % 

Atitudes e valores 

 

Registos de observação direta: 

- Assiduidade e pontualidade; 

- Cumprimento das normas de funcionamento da aula 

(Trazer o material necessário para a sala de aula, 

caderno diário, manual escolar, material de escrita, 

material de desenho, calculadora e adotar 

comportamento correto na sala de aula).  

 10% 
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Obs. Na avaliação de final de período, quando não for possível avaliar todos os itens de um 
determinado domínio a percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo 
domínio. 
 

 Em cada um dos três períodos letivos será realizado pelo menos um teste escrito. 
 

Para além dos testes escritos, os alunos poderão ser sujeitos a outras formas de 
avaliação, tais como: questões-aula; trabalho de grupo/individual; trabalhos de investigação, 
entre outras. 
 

Estes instrumentos de avaliação devem permitir medir o trabalho realizado pelo 
aluno, dentro e /ou fora da sala de aula, realizado a nível individual e/ou em grupo, tendo em 
conta a sua evolução e a construção do seu saber matemático, ao nível do desenvolvimento de 
capacidades e de atitudes, da comunicação matemática, promovendo ainda uma atitude de 
reflexão sobre a sua aprendizagem. 

 

Em cada Período o professor terá em conta a progressão do aluno, quer ao nível da 
aquisição de conhecimentos quer ao nível do desenvolvimento das atitudes e competências 
que lhe são exigidas. 
 

Esta diversificação dos instrumentos de avaliação vai ao encontro das sugestões 
metodológicas dos novos programas e pretende valorizar a vertente formativa desta disciplina 
fomentando uma atitude positiva dos alunos face à Matemática. 

 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE 
PONDERAÇÃO, PARA AS DISCIPLINAS DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS: 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO, 
PARA AS DISCIPLINAS DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS: 

10º ANO – Matemática A 
 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 

 

 Testes escritos 

 

    

     85 % 

 

95% Trabalhos pesquisa/Resolução de problemas 

Trabalho autónomo 

Minifichas 

Questões aula 

     10 % 

Atitudes e valores 

 

Registos de observação direta 

(assiduidade/pontualidade; empenho/participação; 

comportamento) 

 

 5% 
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11º/12º ANO – Matemática A 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 

 

 Testes escritos 

 

    

     90 % 

 

95% 
Trabalhos pesquisa/Resolução de problemas 

Trabalho autónomo 

Minifichas 

Questões aula 

     5 % 

Atitudes e valores 

 

 

Registos de observação direta 

(assiduidade/pontualidade; empenho/participação; 

comportamento) 

 

 5% 

 
Obs. Na avaliação de final de período, quando não for possível avaliar todos os itens de um 
determinado domínio a percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo 
domínio. 

Em cada um dos três períodos letivos serão realizados dois testes escritos. No terceiro 
período, em função da sua duração, poderá realizar-se apenas um teste escrito.  
 

Os testes escritos são constituídos por dois grupos. O grupo I é composto por cinco 
itens de seleção com a cotação de 25 pontos. As respostas em que é assinalada a alternativa 

correta são classificadas com 5 pontos. As respostas incorretas são classificadas com zero 

pontos. O grupo II é constituído por itens de resposta aberta, subdividido em alíneas, com a 

cotação de 175 pontos. O teste poderá ter um formulário em anexo. A quantidade de 

fórmulas incluídas pode ultrapassar o número das que são eventualmente necessárias à 
realização da prova. 
 

Para além dos testes escritos, os alunos poderão ser sujeitos a outras formas de 
avaliação, tais como: minifichas; questões-aula; composições/reflexões; resolução de 
problemas de modelação e trabalhos de investigação, entre outras. 

 

Estes instrumentos de avaliação devem permitir medir o trabalho realizado pelo 
aluno, dentro e /ou fora da sala de aula, realizado a nível individual e/ou em grupo, tendo em 
conta a sua evolução e a construção do seu saber matemático, ao nível do desenvolvimento de 
capacidades e de atitudes, da comunicação matemática, promovendo ainda uma atitude de 
reflexão sobre a sua aprendizagem. 
 

Em cada Período o professor terá em conta a progressão do aluno, quer ao nível da 
aquisição de conhecimentos quer ao nível do desenvolvimento das atitudes e competências 
que lhe são exigidas. 
 

Esta diversificação dos instrumentos de avaliação vai ao encontro das sugestões 
metodológicas dos novos programas e pretende valorizar a vertente formativa desta disciplina 
fomentando uma atitude positiva dos alunos face à Matemática. 
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10º/11º ANOS – Matemática B - Curso de Artes Visuais 

 

 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 

 

 Testes escritos 

 

    

     85 % 

 

95% 

Trabalhos pesquisa/Resolução de problemas 

Trabalho autónomo 

Questões aula 

     10 % 

Atitudes e valores 

 

 

Registos de observação direta 

(assiduidade/pontualidade; empenho/participação; 

comportamento) 

 

 5% 

 
Obs. Na avaliação de final de período, quando não for possível avaliar todos os itens de um 
determinado domínio a percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo 
domínio. 
 

Em cada um dos três períodos letivos serão realizados dois testes escritos. No terceiro 
período, em função da sua duração, poderá realizar-se apenas um teste escrito.  
 

 Os testes escritos serão constituídos por questões de resposta aberta com uma 
cotação total de 200 pontos. 
 

Para além dos testes escritos, os alunos serão sujeitos a outras formas de avaliação, 
tais como: redacções matemáticas sob a forma de resolução de problemas, demonstrações, 
composições/reflexões, relatórios, notas e reflexões históricas; resolução de problemas de 
modelação e trabalhos de investigação, entre outras. 
 

Estes instrumentos de avaliação devem permitir medir o trabalho realizado pelo 
aluno, dentro e /ou fora da sala de aula, realizado a nível individual e/ou em grupo, tendo em 
conta a sua evolução e a construção do seu saber matemático, ao nível do desenvolvimento de 
capacidades e de atitudes, da comunicação matemática, promovendo ainda uma atitude de 
reflexão sobre a sua aprendizagem. 
 

Em cada Período o professor terá em conta a progressão do aluno, quer ao nível da 
aquisição de conhecimentos quer ao nível do desenvolvimento das atitudes e competências 
que lhe são exigidas. 
 

Esta diversificação dos instrumentos de avaliação vai ao encontro das sugestões 
metodológicas dos novos programas e pretende valorizar a vertente formativa desta 
disciplina fomentando uma atitude positiva dos alunos face à Matemática.  
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10º/11º ANOS – M.A.C.S. – Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 

 

 Testes escritos 

 

    

     85 % 

 

95% 

Trabalhos pesquisa/Resolução de problemas 

Trabalho autónomo 

Questões aula 

     10 % 

Atitudes e valores 

 

 

Registos de observação direta 

(assiduidade/pontualidade; empenho/participação; 

comportamento) 

 

 5% 

 
Obs. Na avaliação de final de período, quando não for possível avaliar todos os itens de um 
determinado domínio a percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo 
domínio. 

Em cada um dos três períodos letivos serão realizados dois testes escritos. No terceiro 
período, em função da sua duração, poderá realizar-se apenas um teste escrito.  
 

 Os testes escritos serão constituídos por questões de resposta aberta com uma 
cotação total de 200 pontos. 
 

Para além dos testes escritos, os alunos serão sujeitos a outras formas de avaliação, 
tais como: redacções matemáticas sob a forma de resolução de problemas, 
composições/reflexões, relatórios, notas e reflexões históricas; resolução de problemas de 
modelação e trabalhos de investigação, entre outras. 

 

Estes instrumentos de avaliação devem permitir medir o trabalho realizado pelo 
aluno, dentro e /ou fora da sala de aula, realizado a nível individual e/ou em grupo, tendo em 
conta a sua evolução e a construção do seu saber matemático, ao nível do desenvolvimento de 
capacidades e de atitudes, da comunicação matemática, promovendo ainda uma atitude de 
reflexão sobre a sua aprendizagem. 
 

Em cada período o professor terá em conta a progressão do aluno, quer ao nível da 
aquisição de conhecimentos quer ao nível do desenvolvimento das atitudes e competências 
que lhe são exigidas. 
 

Esta diversificação dos instrumentos de avaliação vai de encontro às sugestões 
metodológicas dos novos programas e pretende valorizar a vertente formativa desta disciplina 
fomentando uma atitude positiva dos alunos face à Matemática. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE 
PONDERAÇÃO, PARA AS DISCIPLINAS DOS CURSOS PROFISSIONAIS:  

 
Do programa: 
“Pretende-se que as situações de avaliação não se restrinjam ao produto final, mas atendam 

essencialmente ao processo de aprendizagem e permitam que o estudante seja um elemento ativo, 

reflexivo e responsável da sua aprendizagem. As atividades de aprendizagem deverão ser encaradas 

como tarefas de avaliação (…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

O professor não deve reduzir as suas formas de avaliação aos testes escritos, antes deve diversificá-las. 

Recomenda-se fortemente que se usem redações matemáticas (sob a forma de resolução de problemas, 

composições/reflexões, projetos, relatórios ou outras) que reforcem a importante componente da 

comunicação matemática (o trabalho pode ser proveniente de um trabalho individual, de grupo, de um 

trabalho de projeto ou outro julgado adequado) (…)” 

 

10º/11º/12º ANOS 
 

Domínio de 

Aprendizagem 
Instrumentos de Avaliação 

Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 

 

 Testes escritos 

 

    

     50 % 

 
80% 

Trabalhos pesquisa/Resolução de problemas 

Trabalho autónomo 

Questões aula 

     30 % 

Atitudes e valores 

 

 

Registos de observação direta 

(assiduidade/pontualidade; empenho/participação; 

comportamento) 

 

 20% 

 

 
Obs. Na avaliação de final de cada módulo, quando não for possível avaliar todos os itens de 
um determinado domínio a percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do 
mesmo domínio. 
 

Em cada Módulo o professor terá em conta a progressão do aluno, quer ao nível da 
aquisição de conhecimentos quer ao nível do desenvolvimento das atitudes e competências 
que lhe são exigidas. 
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GRUPO 550 - Informática 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE 

PONDERAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  

Ensino diurno, 3º ciclo – 7º e 8º ano 

 
 

Domínio de 
Aprendizagem  

Instrumentos de Avaliação  
Ponderação  

Parcial  Total  

Conhecimentos  

Testes/Trabalhos de Projeto/Trabalhos de 
Grupo/Trabalhos Individuais 

70%  

90%    

 Trabalhos pesquisa / Resolução de problemas / 
Fichas de Trabalho 

20%   

Atitudes e valores  
Registo de observação direta  

(assiduidade/pontualidade; empenho/participação; 
relações interpessoais)  

10%  10%  

  
Observação:  

A avaliação final será efetuada ao final do semestre em que a disciplina for lecionada. 

No domínio dos conhecimentos a ponderação de 70% será equitativamente distribuída pelos 

diferentes instrumentos de avaliação aplicados. Do mesmo modo a ponderação de 20% será 

equitativamente distribuída pelos diferentes instrumentos de avaliação aplicados.  

Sempre que não seja possível avaliar todos os itens de um determinado domínio a 

percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo domínio. 
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 Cursos Profissionais 

Dado a componente modular, das diferentes disciplinas dos Cursos Profissionais, no final de 

cada módulo será atribuída uma classificação de 10 a 20 valores (as classificações inferiores a 

10 significam não aprovação nos respetivos módulos não sendo registadas) em função dos 

diferentes instrumentos e respetivos critérios de avaliação utilizados em cada disciplina. 

Embora o docente deva ter em atenção a evolução da progressão do aluno, a atribuição da 

classificação de cada módulo deve ser referente ao trabalho desenvolvido no respetivo 

módulo.   

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE 

PONDERAÇÃO PARA A COMPONENTE SOCIOCULTURAL DOS CURSOS  

PROFISSIONAIS  

 

Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) – 10º Ano  

Domínio de 
Aprendizagem  

Instrumentos de Avaliação  
Ponderação  

Parcial  Total  

Conhecimentos  

Testes/Trabalhos de Projeto/Trabalhos de 
Grupo/Trabalhos Individuais 70%  

80%  Trabalhos pesquisa/Resolução de 
problemas/Fichas de Trabalho 

 

 10%   

Atitudes e valores  
Registo de observação direta 

(assiduidade/pontualidade; 
empenho/participação; relações interpessoais) 

20%  20%  

  
Observação:  

No domínio dos conhecimentos a ponderação de 70% será equitativamente distribuída pelos 

diferentes instrumentos de avaliação que forem aplicados. Do mesmo modo a ponderação de 

10% será equitativamente distribuída pelos diferentes instrumentos de avaliação aplicados. 

Sempre que não seja possível avaliar todos os itens de um determinado domínio a 

percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo domínio. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO, 

PARA AS DISCIPLINAS  

DA COMPONENTE TÉCNICA DO CURSO PROFISSIONAL DE GESTÃO E 

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - Arquitetura de Computadores, 

Programação e Sistemas de Informação, Redes de Comunicação, Sistemas 

Operativos – 10º, 11º e 12º Ano 
 

 

Domínio de 
Aprendizagem  

Instrumentos de Avaliação  
Ponderação  

Parcial  Total  

Conhecimentos  

Testes/Trabalhos de Projeto/Trabalhos de 
Grupo/Trabalhos Individuais 

70%  

80%    

 

Trabalhos pesquisa/Resolução de 
problemas/Fichas de Trabalho 

10%  

 

Atitudes e valores  
Registo de observação direta 
(assiduidade/pontualidade; 

empenho/participação; relações interpessoais) 
20%  20%  

  

Observação:  

No domínio dos conhecimentos a ponderação de 70% será equitativamente distribuída pelos 

diferentes instrumentos de avaliação que forem aplicados. Do mesmo modo a ponderação de 

10% será equitativamente distribuída pelos diferentes instrumentos de avaliação aplicados. 

Sempre que não seja possível avaliar todos os itens de um determinado domínio a 

percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo domínio. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPECTIVOS CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO, 

PARA A DISCIPLINA DE APLICAÇÕES B - 12º ANO, DA ÁREA DE CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIAS DO CURSO CIENTIFICO-HUMANISTICOS 

   

Domínio de 
Aprendizagem  

Instrumentos de Avaliação  
Ponderação  

Parcial  Total  

Conhecimentos 

Testes/Trabalhos de Projeto/Trabalhos de 
Grupo/Trabalhos Individuais 

85% 

95% 
 

Trabalhos pesquisa/Resolução de 
problemas/Fichas de Trabalho 

 

10% 

Atitudes e valores  
Registo de observação direta (1) 

(assiduidade/pontualidade; 
empenho/participação; relações interpessoais) 

5% 5%  

  
Observação:  

No domínio dos conhecimentos a ponderação de 85% será equitativamente distribuída pelos 

diferentes instrumentos de avaliação que forem aplicados. Do mesmo modo a ponderação de 

10% será equitativamente distribuída pelos diferentes instrumentos de avaliação aplicados. 

Sempre que não seja possível avaliar todos os itens de um determinado domínio a 

percentagem dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo domínio. 

Sendo a avaliação contínua, todos os elementos de avaliação produzidos desde o início do ano, serão 

considerados em cada momento da avaliação, o professor terá em conta a progressão do aluno, quer 

ao nível da aquisição de conhecimentos quer ao nível do desenvolvimento das atitudes e competências 

que lhe são exigidas. 

(1) De acordo com o documento de OPERACIONALIZAÇÃO dos CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO no domínio 

das ATITUDES e VALORES definido pelo agrupamento. 

 

Barreiro, 15 de setembro de 2016 
 

A Coordenadora do Departamento de Matemática e Informática 
      
       _________________________________ 
         (Idália Colaço Monteiro) 


