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1. Objetivos e Competências Gerais 

 

Valores/Atitudes Capacidades/Aptidões Conhecimentos 

Desenvolver a confiança em si próprio: 
 
. exprimir e fundamentar as suas opiniões; 
. revelar espírito crítico, de rigor e de 

confiança  nos seus raciocínios; 
. abordar situações novas com interesse, 

espírito de  iniciativa e criatividade; 
. procurar a informação de que necessita. 

 
Desenvolver interesses culturais: 
. manifestar vontade de aprender e gosto 

pela pesquisa; 
. interessar-se por notícias e publicações 

relativas à Matemática e a descobertas 
científicas e tecnológicas; 
. apreciar o contributo da Matemática para 

a compreensão e resolução de problemas 
do Homem através do tempo. 
 
Desenvolver hábitos de trabalho e 
persistência: 

.elaborar e apresentar os trabalhos de 

forma organizada e cuidada; 

.manifestar persistência na procura de 

soluções para uma situação nova. 
 
Desenvolver o sentido da 
responsabilidade: 

.responsabilizar-se pelas suas iniciativas e 

tarefas; 

.avaliar situações e tomar decisões. 

 
Desenvolver o espírito de tolerância e 
de cooperação: 

.colaborar em trabalhos de grupo, 

partilhando saberes e responsabilidades; 

.respeitar a opinião dos outros e aceitar as 

diferenças; 

.intervir na dinamização de atividades e na 

resolução de problemas da comunidade 
em que se insere. 

Desenvolver a capacidade de utilizar a 
Matemática na interpretação e 
intervenção no real: 

.analisar situações da vida real 

identificando modelos matemáticos que 
permitam a sua interpretação e 
resolução; 

.selecionar estratégias de resolução de 

problemas; 

.formular hipóteses e prever resultados; 

.interpretar e criticar resultados no 

contexto do problema; 

.resolver problemas nos domínios da 

Matemática, da Física, da Economia, das 
Ciências Humanas, .... 
 
Desenvolver o raciocínio e o 
pensamento científico: 

.descobrir relações entre conceitos de 

Matemática; 

.formular generalizações a partir de 

experiências; 

.validar conjeturas; fazer raciocínios 

demonstrativos usando métodos 
adequados; 

.compreender a relação entre o avanço 

científico e o progresso da Humanidade. 
 
Desenvolver a capacidade de 
comunicar: 

.comunicar conceitos, raciocínios e 

ideias, oralmente e por escrito, com 
clareza e progressivo rigor lógico; 

.interpretar textos de Matemática; 

.exprimir o mesmo conceito em diversas 

formas ou linguagens; 

.usar corretamente o vocabulário 

específico da Matemática; 

.usar a simbologia da Matemática; 

.apresentar os textos de forma clara e 

organizada. 

Ampliar o conceito de número 
(operações em IR e C, com 
expressões polinomiais, 
racionais, com radicais, 
trigonométricas, exponenciais e 
logarítmicas). 
 
Ampliar conhecimentos de 
Geometria no Plano e no 
Espaço (problemas de 
incidência, paralelismo e 
perpendicularidade, operações 
com vetores). 
 
Iniciar o estudo da Análise 
Infinitesimal (limites, taxas de 
variação e derivadas sobre 
funções polinomiais, racionais, 
com radicais, trigonométricas, 
exponenciais e logarítmicas). 
 
Ampliar conhecimentos de 
Estatística e Probabilidades. 
 
Conhecer aspetos da História 
da Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Severim de Faria - Escola Secundária de Severim de Faria                                                                               3 

 

2. Instrumentos de Avaliação, Classificação e respetivos Pesos 

 

 

Avaliar os conhecimentos matemáticos dos estudantes significa reunir e analisar dados sobre o que 

estes sabem a respeito de conceitos e métodos matemáticos. 

Pretende-se que a avaliação em Matemática não se restrinja a avaliar o produto final mas também o 

processo de aprendizagem, onde o estudante seja um elemento ativo, reflexivo e responsável da sua 

aprendizagem. Para promover competências e capacidades no ensino secundário devem ser realizadas 

novas formas de avaliação: tais como, redação matemática (sob a forma de resolução de problemas, 

demonstrações, composições, relatórios,…), tarefas individuais, tarefas em grupo, de modo que, no 

conjunto, reflitam equilibradamente as finalidades do currículo. Neste contexto, destaca-se a importância 

dos vários tipos de avaliação, os quais deverão contribuir para o desenvolvimento do pensamento científico, 

de atitudes, de capacidades e para a aquisição de conhecimentos e técnicas. 

“A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e 

certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. A avaliação tem por 

objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas 

para os níveis de ensino básico e secundário.” (in Decreto de Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho). 

A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, 

permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades 

legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao 

ajustamento de processos e estratégias.  

Sempre que oportuno ou necessário o professor poderá usar outras formas de avaliação escrita ou 

oral, não estando previamente marcados no mapa de testes, mas sempre avisando atempadamente os 

alunos. 

Os Critérios de Avaliação de Matemática A incidem sobre um conjunto de competências que 

abrangem os seguintes domínios: 

 
  A – Testes de Avaliação (70%) 
 
  B – Tarefas realizadas na sala de aula (25%) 
 
  C – Atitudes / Valores / Comportamentos perante a disciplina (5%) 

    

 

Sendo assim, o grupo de Matemática definiu, que a avaliação no ensino secundário (11.º e 12.º 

anos), na disciplina de Matemática A, deverá ser, a média ponderada, das classificações obtidas, nos 

domínios seguintes: 
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A - Testes de Avaliação - 70% 
 

 
 Cada teste de avaliação tem a duração de 90 minutos e a sua classificação é expressa numa escala de 

zero a vinte. 

 Realização de, no mínimo, dois testes escritos por período, à exceção do terceiro em que poderá ser 

efetuado apenas um. 

 Os testes escritos (respetivamente para os 11º e 12º anos de escolaridade), terão uma estrutura 

semelhante à dos exames nacionais, isto é, serão constituídos por duas partes: a primeira parte constará de 

itens de resposta de seleção e a segunda parte será constituída por itens de construção. 

 

 

 

B - Tarefas realizadas na sala de aula - 25% 
 

 
Consideram-se aqui todos os trabalhos, individuais ou em grupo, desde que realizados na sala de aula. 

Estes deverão constituir um conjunto de tarefas de extensão e estilo variáveis e em função da realidade do 

grupo de alunos/turma. 

 
Cada tarefa escrita realizada na sala de aula tem a duração até 90 minutos. A sua classificação é 

expressa numa escala de zero a vinte. 

 

 
 
C - Atitudes / Valores / Comportamentos – 5% 
 
 
 

Este domínio será avaliado na sala de aula através de uma grelha de observação, sobre a 

prestação do aluno ao longo do ano letivo. 

Consideram-se neste domínio, outros instrumentos de avaliação não incluídos anteriormente. São 

exemplo disso os seguintes: 

  Trabalhos de casa. 

 Fichas de observação e registo, preenchidas pelos docentes, incidindo sobre diversos parâmetros 

 observáveis nos alunos, tais como: 

  - Interesse e empenhamento na disciplina; 

  - Atenção e participação nas aulas, espontaneamente ou quando solicitado; 

  - Apresentação do material necessário; 

  - Realização de tarefas propostas em cada aula; 

- Colaboração na elaboração de sínteses e conclusões; 

- Sentido de responsabilidade; 

- Comportamento na sala de aula e relação com os colegas e professores. 
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Parâmetros a Avaliar no domínio C 

 

 Apreciação dos Parâmetros qualitativos N.R R.P R R.M R.C 

Conversão em quantitativa 0 1 2 3 4 

A
ti
tu

d
e
s
 /

 V
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 /
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m

p
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rt
a
m
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n

to
s
 

(5
%

) 

Realiza os trabalhos de casa      

Realiza as tarefas de forma autónoma       

Manifesta vontade de aprender      

Apresenta rigor e sentido de oportunidade 

nas intervenções na aula 
     

Respeita as regras de funcionamento da sala 

de aula 
     

 

 

A classificação a atribuir às “Atitudes / valores / Comportamentos” resulta da soma dos vários itens. 

Legenda: N.R – Não Revela    R.P – Revela Pouco     R – Revela  R.M – Revela Muito     R.C – Revela Claramente 

 

 

Classificação Final 

 

Deste modo, a classificação a atribuir no final de cada período, resulta da aplicação da seguinte fórmula, 

com arredondamento às unidades: 

 

 

 

Notas: 

1- A classificação final do domínio A e B, em cada momento de avaliação, é cumulativa, ou seja, resulta da 

média ponderada das classificações de todos os elementos escritos de avaliação realizados até esse 

momento. 

2- Da ponderação, dos diferentes elementos de avaliação dos diferentes domínios, será dada informação aos 

alunos, no início de cada ano letivo.                                                                                                             

C.F = Classificação do domínio A 0,7 + Classificação do domínio B 0,25  

+ Classificação do domínio C 0,05 


