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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃOi 

DISCIPLINA: Matemática Aplicada às Ciências Sociais  ANO LETIVO 2019/2020 

 

DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DOS ALUNOS (ACPA)ii 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

CO
G

N
IT

IV
O

 

× Utiliza de modo proficiente linguagens simbólicas associadas às tecnologias, à matemática e à ciência. 

× Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação de forma crítica e autónoma. 

× Transforma a informação em conhecimento. 

× Comunica, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 

justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 

× Resolve problemas, atividades de modelação ou desenvolve projetos que mobilizem os 

conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens. 

× Mobiliza diferentes conhecimentos e utiliza diferentes metodologias e ferramentas para pensar 

criticamente. 

× Estabelece conexões entre os diferentes temas matemáticos e de outras disciplinas. 

× Utiliza a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas numericamente, mas também para 

fazer investigações, descobertas, sustentar ou refutar conjeturas. 

× Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 

× Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar e trabalhar presencialmente e em rede. 

× Ouve, interage, argumenta e aceita diferentes pontos de vista 

× Identifica áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências, consolidando e 

aprofundando-as numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.  

× Avalia o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 

A, B, C, D, E, F, I 

× Testes escritos (75%) 

× Outros momentos de avaliação 

formal (trabalhos de 

grupo/individuais, questões de aula, 

composições, relatórios) (10%) 

Observação direta da participação no 

trabalho da sala de aula segundo os 

itens (5%): 

× Manifesta envolvimento e 

curiosidade nas diferentes situações 

de aprendizagem. 

× Intervém com regularidade e a 

propósito nas aulas (apresenta 

oportunamente dúvidas, manifesta 

opiniões, justifica raciocínios,...) 

× Realiza as tarefas propostas na sala 

de aula, tanto oralmente como por 

escrito 

× Regista todos os assuntos 

lecionados no caderno diário 

90% 
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DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOSii 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

CO
M

PO
RT

AM
EN

TA
L  

Valores Descritores    

Responsabilidade e integridade 
Respeitar-se, agir eticamente, tendo em consideração 

ponderações próprias e alheias. 
Colaborador 

Conhecedor/ Sabedor/ 

Culto/Informado 

Problematizador 

Crítico/analítico 

Responsável/Autónomo 

× Observação direta e contínua  

× Fichas de verificação e registos. 
10% 

Excelência e exigência Pautar-se pelo rigor, qualidade, perseverança e autonomia.  

Curiosidade, reflexão e inovação Procurar novas soluções, aprendendo. 

Cidadania e participação 
Respeitar a diversidade, ser interventivo, ser solidário e 

pacificador. 

Liberdade 
Ser autónomo, respeitando o outro, sendo democrático, 

respeitador, imparcial. 

 

NOTA: CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CADA PERÍODO 

Na definição da classificação final de cada período entram todas as valências anteriormente definidas e avaliadas da seguinte forma:  

1.º Período O resultado da avaliação obtida através da recolha de dados do 1.º período. 

2.º Período O resultado da avaliação obtida através da recolha de dados do 1.ºperíodo e do 2.º período. 

3.º Período O resultado da avaliação obtida através da recolha de dados do 1.ºperíodo, do 2.º período e do 3.ºperíodo. 

 

 

i Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 
 
ii ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 
A) Linguagens 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 
 

 


