
 

 
 

 
   

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Critérios Específicos de avaliação da disciplina de Matemática                                            9.º ANO                                                                 ANO LETIVO 2021/2022 

Domínios 
Áreas de competências 

do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Indicadores e /ou descritores 
Instrumentos de 

avaliação 
1
 

Ponderação 
dos 

instrumentos 

Conhecimentos e Capacidades: 
 

 Conhecimentos matemáticos 

  Raciocínio matemático 

  Resolução de problemas 

  Comunicação matemática 

 

90% 

(A) Linguagens e textos 
 
(B) Informação e 
comunicação 
 
(C) Raciocínio e 
resolução de problemas 
 
(D) Pensamento crítico 
e pensamento criativo 
 
 (I) Saber científico, 
técnico e tecnológico 

 Concebe e analisa estratégias variadas de resolução de problemas, e critica 
os resultados obtidos 

 Reconhece o significado dos conceitos matemáticos e a sua aplicabilidade na 
resolução de tarefas 

 Compreende e constrói argumentos matemáticos e raciocínios lógicos 

 Desenvolve a capacidade de abstração e de generalização 

 Recorre a tecnologia digital e a calculadora em todos os temas 

 Comunica, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para 
descrever, explicar e justificar, procedimentos, raciocínios e conclusões 

 Desenvolve competências de cálculo e de seleção de ferramentas 
matemáticas adequadas à resolução de cada tarefa 

 
 
Testes de avaliação 

 
 
 
 

Questões de aula 
Trabalhos individuais  
Trabalhos de grupo/pares  
 

 

 

Trabalho de articulação 

curricular 

Registos de observações 

em aula 

 
 

65% 

 
 

 
 

25% 

 
 

 

Atitudes e Valores: 
 

 Organização e/ou 
apresentação do material 
necessário para as aulas 

 Saber estar na sala de aula 

 Empenho, participação e 
persistência no trabalho da aula 
cooperando com os colegas e 
com o professor 

 Autonomia na realização das 
tarefas proposta pelo professor 

 Cumprimento das tarefas 

 Cooperação na realização de 
projetos e tarefas comuns 

10% 

 
(E) Relacionamento 
interpessoal 

 Desenvolve competências sociais de intervenção 

 Desenvolve a capacidade de trabalho com os outros 

 Cumpre os prazos estabelecidos/ Cumpre tarefas 

 Respeita as regras de relacionamento entre os diversos intervenientes no 
processo ensino aprendizagem 

10% 

(F) Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 Avalia o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades 
na sua aprendizagem 
 Estabelece objetivos para superar as suas dificuldades 
 Responsabiliza-se pela sua aprendizagem 

 Desenvolve persistência, autonomia no seu trabalho 

 

                                                           

1 Está prevista a realização de 3 Testes de avaliação e 1 a 2 Questões de aula por semestre. No 2º semestre, se se entender necessário, poder-se-á realizar apenas 2 Testes de Avaliação e 1 a 

2 Questões de aula. 


