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1. Finalidades e objetivos do ensino da Matemática no Ensino Secundário 

 

 No mundo atual, mostra-se indispensável a necessidade de formar indivíduos capazes de 

comunicar com clareza, desenvolvendo raciocínios lógicos e aptos a defender posições, argumentando de 

modo coerente e desenvolver a astúcia necessária à detenção de raciocínios falsos e/ou informações 

fraudulentas. 

 O estudo da Matemática mostra-se um relevante contributo para estes fins, nomeadamente através 

do desenvolvimento do raciocínio abstrato, num percurso que abarca três dimensões: 

 - a apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos; 

 - o estudo sistemático das propriedades inerentes e conceitos matemáticos estudados; 

 - o desenvolvimento de argumentação clara e precisa. 

Como finalidades da disciplina de Matemática no Ensino Secundário salientam-se a estruturação do 

pensamento e a aplicação da Matemática ao mundo real. 

Os objetivos que traduzem os desempenhos fundamentais que os alunos deverão evidenciar ao 

longo do Ensino Secundário são explicitados por verbos a que se atribuem significados específicos e que 

servem de base à leitura dos descritores elencados nas Metas Curriculares.  

 
Requerem-se assim os seguintes cinco desempenhos, com o sentido que se descreve:  

(1) Identificar/Designar/Referir: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, sabendo 

definir o conceito apresentado como se indica ou de forma equivalente.  

(2) Reconhecer: O aluno deve apresentar uma argumentação coerente ainda que eventualmente 

mais informal do que a explicação fornecida pelo professor. Deve, no entanto, saber justificar 

isoladamente os diversos passos utilizados nessa explicação.  

(3) Saber: O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação 

ou verificação concreta.  

(4) Provar/Demonstrar: O aluno deve apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa 

quanto possível.  

(5) Justificar: O aluno deve justificar de forma simples o enunciado, evocando uma propriedade já 

conhecida.  

No seu conjunto, e de modo integrado, estes desempenhos devem concorrer para a aquisição de 

conhecimentos, factos, conceitos e procedimentos, para a construção e desenvolvimento do raciocínio 

matemático, para a resolução de problemas em diversos contextos, para uma comunicação (oral e escrita) 

adequada e para uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente. 

 

 

2. Orientações metodológicas  
 

O documento programático atual respeita a importância da contextualização do ensino. Reconhece 

a necessidade de o professor usar da sua autonomia pedagógica para mobilizar os recursos metodológicos 

que considere serem mais eficazes para as características dos alunos, da turma e da escola com que 

trabalha, com vista a alcançar os desempenhos previstos. Tanto quanto possível, o professor deve 

acompanhar o tratamento dos assuntos por uma contextualização dos mesmos do ponto de vista histórico, 
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mostrando os pretextos que estiveram na retaguarda das descobertas e evidenciando a interação da 

Matematica com outras áreas do conhecimento. 

 O professor deve mostrar claramente ao aluno que a justificação de conclusões deve, na maioria 

dos casos, passar pelo recurso a procedimentos dedutivos, como também de elaboração de provas 

rigorosas de algumas propriedades estudadas. 

 O professor deverá promover o desenvolvimento da comunicação matematica entre os seus alunos, 

através da exposição de ideias próprias, de comentários de afirmações de outros ou pela simples colocação 

de dúvidas.  

 No ensino Secundário a tecnologia, e mais especificamente a calculadora gráfica, deve ser utilizada 

em sala de aula e consequentemente em certos instrumentos de avaliação (na resolução de problemas 

requerendo cálculos de valores aproximados de soluções de determinado tipo de equações ou de funções 

envolvendo, por exemplo, razoes trigonométricas, logaritmos ou exponenciais) mas que se deve evitar a 

sua utilização em outras provas de avaliação em que os conteúdos e capacidades envolvidas claramente o 

não justifiquem ou mesmo o desaconselhem. 

Em cada ano de escolaridade, os conteúdos encontram-se organizados por domínios. A articulação 

entre os domínios de conteúdos e os objetivos acima referidos – que constituem o conjunto de 

desempenhos que os alunos devem evidenciar – está materializada nas Metas Curriculares. 

 

3. Instrumentos de Avaliação, Classificação e respetivos Pesos 

 

Os conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver pelos alunos do Ensino Secundário, 

na disciplina de Matemática A, têm como referência o programa da disciplina e as respetivas Metas 

Curriculares definidas por ano de escolaridade. É este documento que permitirá cumprir a função de 

regulação do percurso de aprendizagem que a avaliação do desempenho dos alunos deverá assumir.    

Os resultados dos processos avaliativos (de caráter nacional, de escola, de turma e de aluno) 

devem contribuir para a orientação cientifico-pedagógica do ensino, para que se possam superar, em tempo 

útil e de modo apropriado, dificuldades de aprendizagem identificadas e, simultaneamente, reforçar os 

progressos verificados. Todos estes propósitos devem ser concretizados recorrendo a uma avaliação 

diversificada e frequente, contribuindo para que os alunos adquiram uma maior consciência do seu nível de 

conhecimentos e valorizem a avaliação como um processo promotor de melhores desempenhos. 

“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.  
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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 departamento de Matemática definiu, que a avaliação no ensino secundário (10.º 

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

domínios seguintes: 

 

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 para o 10.º ano de escolaridade, 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; 
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  - 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. 

 

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
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(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 


