
Escola Secundária Arco-Íris 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA - 5.º e 6.º ano / 2.º ciclo 

ANO LETIVO 2022-2023 
 

DOMÍNIO DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
Conhecimento e 

compreensão de conceitos e 

procedimentos matemáticos 

• Conhece rotinas e automatismos; 

• Reconhece e reproduz o vocabulário e a linguagem próprios da Matemática; 

• Expressa-se oralmente de forma correta, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

Matemática; 

• Expressa-se corretamente por escrito, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 

Matemática; 

• Compreende factos, conceitos e ideias matemáticas, mobilizando-os; 

• Estabelece conexões entre conhecimentos matemáticos e conhecimentos de outras 

disciplinas; 

 
 
 
 
 

50% 

Registos escritos realizados 
pelos alunos: 
* Fichas de avaliação 
* Questões de aula 
* Fichas formativas 
*Fichas de trabalho 
* Fichas de desenvolvimento 
* Rúbricas 
*Minitestes 

 

Trabalho de sala de aula: 
* Trabalho de pares/grupo 
* Trabalho individual 
*Trabalho de projeto 
* Tarefas com tecnologia 

 
 

 
Registos de observação e listas 
de verificação: 

* Cumprimento de regras 
* Interajuda 
* Responsabilidade 
* Autonomia 
* Empenho 
* Participação 
*Materiais 
* Trabalhos de casa 

Resolução de problemas 

Raciocínio matemático 

Comunicação matemática 

Representações matemáticas 

Conexões matemáticas 

Pensamento computacional 

• Interpreta enunciados de problemas matemáticos; 

• Aplica estratégias na resolução de problemas em diversos contextos; 

• Extrai a informação essencial de um problema, estrutura a resolução do problema e 

identifica padrões aplicando em outros problemas semelhantes; 

• Revela capacidades de visualização, de abstração e de generalização; 

• Justifica raciocínios, procedimentos e conclusões; 

• Lê e interpreta ideias e processos matemáticos expressos por representações diversas; 

• Estabelece conexões entre diferentes representações e ideias matemáticas; 

 
 
 
 
 

30% 

 

Atitudes 
• Revela responsabilidade; 

• Organiza o trabalho de aula/ casa; 

• Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento; 

• Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns; 

manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou outro. 

 
 
 
 

20% 

 


