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DISCIPLINA: MATEMÁTICA  
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 85% 

DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

  
       
        Números e Operações 
 
        Geometria e Medida 
 
       Álgebra 
 
       Organização e Tratamentos de Dados 
 
      Funções, Sequências e Sucessões 
 

 Testes de Avaliação.1 

 Questões aula. 
 

 Tarefas diárias.2 
Nota: - Se o aluno apresentar um impedimento físico, 
devidamente justificado que o impeça de escrever, 
será criada oportunidade do aluno ditar as respostas às 
questões do teste escrito. 
- Se o aluno faltar à realização de um instrumento de 
avaliação por motivos de saúde, devidamente 
justificados, será agendada a realização de uma nova 
data para a sua realização. 

50% 
20% 

 
70% 

 
 

15% 
 

ÁREAS TRANSVERSAIS – 15% 

Educação 
para a 

Cidadania 3 

 

Comportamento 
5% 

 

- Respeitar os outros, valorizando a diversidade 
dos indivíduos e dos grupos; - Respeitar as 
regras estabelecidas nomeadamente no 
Regulamento Interno; 
- Participar de forma organizada nas atividades 
da aula. 

Observação direta 
(Registo de incidências) 

 
 

5% 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 4 Observação direta 5% 

Utilização das TIC 5 Observação direta 5% 
 

NOTA: 
1 

No primeiro e segundo período – pelo menos dois  testes de 50 minutos cada; terceiro período –  pelo menos um teste de 50  minutos. 
2
 Relativamente às Tarefas Diárias (15%) a ponderação é distribuída da seguinte forma: 

 

 
 
   

   
 
3 

Relativamente à Educação para a cidadania (5%) o registo de incidências faz-se da seguinte forma: 
 

 
 
 
4
Relativamente à compreensão e expressão em língua portuguesa esta terá uma cotação máxima de 5% e as restantes ponderações serão 

atribuídas de acordo com a tabela seguinte: 
 

DESCRITORES: PONDERAÇÃO 

O aluno lê com dificuldades e não consegue interpretar enunciados nem escrever de uma forma organizada e legível. 0% 

O aluno usa com dificuldades a língua portuguesa para comunicar. Consegue interpretar com dificuldade enunciados e 
estrutura uma resposta com dificuldade. 

3% 

O aluno usa a língua portuguesa para comunicar. Interpreta enunciados simples mas estrutura uma resposta com 
dificuldade. 

4% 
 

O aluno lê e interpreta enunciados, escreve de uma forma organizada e legível.  5% 
 
5
Excecionalmente, se num período letivo não for avaliada a utilização das TIC, a sua ponderação, reverterá (5%) para comportamento, na área 

transversal de Educação para a Cidadania. Relativamente à utilização das TIC esta terá uma cotação máxima de 5% e as restantes ponderações 
serão atribuídas de acordo com a tabela seguinte: 

 

DESCRITORES: PONDERAÇÃO 
O aluno não realiza o trabalho proposto. 0% 

O aluno utiliza as novas tecnologias, mas apresenta o trabalho solicitado de forma satisfatória. 3% 

O aluno utiliza as novas tecnologias e apresenta o trabalho solicitado de forma bastante satisfatória e organizada. 5% 

 
A Coordenadora  

 
Lurdes Pedroso 

 
Aprovado no Conselho Pedagógico – 7 de setembro de 2018 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS DO 3.º CICLO – 8.º E 9.º ANOS 

 
TAREFAS DIÁRIAS 

   Fichas de trabalho/ Intervenções orais 5% 

   Registos/organização do Caderno Diário 5% 

   Realização das atividades propostas 5% 

Nº DE INCIDÊNCIAS/ REGISTOS 0 1- 2 3 4-5 6-7 +7 

PONDERAÇÃO 100% 89 % 69 % 49 % 19% 0 % 


