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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – 2016 / 2017
Disciplina: Matemática – 3º Ciclo – 7º e 8º ano
Estratégias e instrumentos

Critérios específicos

Peso
(%)

Capacidade de autoavaliação.
Cumprimento de obrigações:

(20%)

I - Atitudes e Valores

Responsabilidade

Participação

Empenho e Interesse

(80%)

II - Conhecimentos e
Competências

Relações Interpessoais

· pontualidade, assiduidade e
comportamento
· posse de material necessário para
as aulas,
· preservação, conservação e asseio
das instalações e equipamentos
e demais obrigações previstas no RI.

4%

Intervenções pertinentes.
Cumprimento de tarefas
solicitadas.
Comunicação matemática.

6%

Realização dos TPC.
Autonomia e iniciativa.

6%

Respeito pelas normas de
conduta.
Tolerância e colaboração no
trabalho em equipa

4%

Provas escritas:
• Domínio da língua portuguesa e comunicação;
mínimo de 5
• Aprendizagem de conteúdos factuais e
conceituais;
• Aplicação de linguagens, procedimentos e
Mínimo 2 dos seguintes:
tecnologias;
Fichas temáticas
• Pesquisa,
selecção
e
organização
da
Trabalhos individuais
informação;
Trabalhos colaborativos
• Tomada de decisões e resolução de problemas Relatórios/ composições matemáticas
(autonomia, estratégia e criatividade);
sob a forma de resolução de problemas;
• Progressão na aprendizagem.
resolução de problemas de modelação;

65%

15%

Observações

Excecionalmente, quando um dos instrumentos de avaliação não for implementado, a sua cotação será redistribuída pelos
restantes parâmetros do mesmo domínio.
Os trabalhos e testes podem ter pesos diferentes de acordo com a sua natureza.
Qualquer documento de avaliação que seja copiado, será passível de anulação.
O incumprimento de prazos e/ou regras, serão passíveis de penalização.
Teste(s) Intermédio(s) - IAVE, caso se realizem, o(s) mesmo(s) terá(ão) peso de um teste. Na eventualidade de algum
desajustamento extraordinário, será reapreciado o peso a atribuir a esta prova.
O Delegado de Grupo
____________________________________
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – 2016 / 2017
Disciplina: Matemática – 3º Ciclo – 9º ano
Estratégias e instrumentos

Critérios específicos

Peso
(%)

Capacidade de autoavaliação.
Cumprimento de obrigações:

(10%)

I - Atitudes e Valores

Responsabilidade

Participação

Empenho e Interesse

(90%)

II - Conhecimentos e
Competências

Relações Interpessoais

· pontualidade, assiduidade e
comportamento
· posse de material necessário para
as aulas,
· preservação, conservação e asseio
das instalações e equipamentos
e demais obrigações previstas no RI.

2%

Intervenções pertinentes.
Cumprimento de tarefas
solicitadas.
Comunicação matemática.

3%

Realização dos TPC.
Autonomia e iniciativa.

3%

Respeito pelas normas de
conduta.
Tolerância e colaboração no
trabalho em equipa

2%

Provas escritas:
• Domínio da língua portuguesa e comunicação;
mínimo de 5
• Aprendizagem de conteúdos factuais e
conceituais;
• Aplicação de linguagens, procedimentos e
Mínimo 2 dos seguintes:
tecnologias;
Fichas temáticas
• Pesquisa,
selecção
e
organização
da
Trabalhos individuais
informação;
Trabalhos colaborativos
• Tomada de decisões e resolução de problemas Relatórios/ composições matemáticas
(autonomia, estratégia e criatividade);
sob a forma de resolução de problemas;
• Progressão na aprendizagem.
resolução de problemas de modelação;

70%

20%

Observações

Excecionalmente, quando um dos instrumentos de avaliação não for implementado, a sua cotação será redistribuída pelos
restantes parâmetros do mesmo domínio.
Os trabalhos e testes podem ter pesos diferentes de acordo com a sua natureza.
Qualquer documento de avaliação que seja copiado, será passível de anulação.
O incumprimento de prazos e/ou regras, serão passíveis de penalização.
Teste(s) Intermédio(s) - IAVE, caso se realizem, o(s) mesmo(s) terá(ão) peso de um teste. Na eventualidade de algum
desajustamento extraordinário, será reapreciado o peso a atribuir a esta prova.
O Delegado de Grupo
____________________________________

