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                                                     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DO ESTORIL 

Critérios de Avaliação - Ano letivo 2021/22 

Matemática A – 10.º,11.º e 12.º ano - Cursos Científico-Humanísticos 

Competências Domínios 
Perfil dos Alunos 

(áreas de competências) 
Descritores de Desempenho 

 

Conhecimentos 

 e 

 Capacidades 

 
 

Conhecimento  

e 

Compreensão 

de  

Conceitos 

e 

Procedimentos 

Matemáticos 

 

A, B Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados à Matemática 

A, B, C 
Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever 
e explicar raciocínios 

B, C, I Conhecer conceitos e procedimentos essenciais 

A, B, C, D, E, I 
Comunicar com clareza e rigor, utilizando linguagem matemática, para justificar 
procedimentos, raciocínios e conclusões 

B, C, D, F, I Pesquisar, avaliar e validar a informação recolhida em fontes físicas ou digitais 

C, D, I Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva 

A, B, C, D, I Interpretar o enunciado de um problema 

C, D, F, I Elaborar estratégias para a resolução de um problema 

C, D, I Reconhecer, analisar e aplicar fórmulas matemáticas na resolução de problemas 

B, C, D, I Selecionar as soluções adequadas a um problema 

C, D, I Resolver problemas variados, ligados a situações concretas 

A, C, D, I, J 
Estabelecer conexões entre diferentes conteúdos matemáticos ou entre a Matemática e 
outras disciplinas 

A, B, C, D, I 
Pensar criticamente a análise de situações relacionadas com outras áreas do 
conhecimento que usam informação matemática na sua modelação 

C, D, I 
Utilizar a tecnologia (calculadora gráfica e/ou outros meios) para fazer verificações e 
resolver problemas numericamente 

C, D, I 
 

Utilizar a tecnologia (calculadora gráfica e/ou outros meios) para fazer investigações, 
descobertas, sustentar ou refutar conjeturas. 

Atitudes 

 

Desenvolvimento 

Pessoal 

e 

Social 

E, F 

• Atenção e Participação 

• Cumprimento de tarefas 

 

 



 

Departamento de Matemática                                                                                                             Critérios de Avaliação  – Matemática A - Ano letivo 2021/22             Página 2 de 3 

 

Instrumentos de Avaliação - 1.º e 2.º Semestres 

Avaliação Formativa 

 

• Fichas formativas 

• Tarefas individuais  

• Tarefas de pares/ de grupos  

• Intervenções/ Questões orais 

• Caderno/ Dossier Mat.  

 

 

 

Avaliação Sumativa 

• Testes (dois por semestre) 

• Questões de aula (duas por semestre) 

• Trabalho(s) de pares/ de grupo (um ou dois por semestre) 

• Atividades individuais (Exercício, problema, apresentação oral/escrita) (no mínimo duas por 

semestre) 

• Registo de observação dos descritores de desempenho das atitudes 

 

 

Construção da classificação ao longo do ano letivo 

 

Dentro de cada uma das quatro tipologias previstas na avaliação sumativa (testes, questões de aula, trabalho(s) de pares/ de grupo e atividades 

individuais), obtém-se a média aritmética simples de todos os elementos recolhidos desde o início do ano letivo. 

De seguida, aplicam-se as seguintes percentagens: 

- Testes – 60%;  

- Questões de aula – 15%;  

- Trabalho(s) de pares/de grupo – 10%; 

- Atividades individuais – 10%;  

- Atitudes – 5%  
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Áreas de Competências, de acordo com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” 

 
 

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 

 


