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Aprendizagens essenciais 

 

CONHECIMENTOS,  

CAPACIDADES E ATITUDES 
                               
Componentes e instrumentos de avaliação 
formativa (escrita e oral): 

Fichas de avaliação, questões de aula escritas e 

orais, participação oral - questões colocadas pelos 

alunos, respostas, argumentação, explicação de 

raciocínios, observação do trabalho desenvolvido 

pelos alunos individualmente, a pares e em grupo, 

apresentação de trabalhos, contributos dados para 

as atividades de articulação curricular, portefolios, 

autoavaliação. 

 
 A ponderação de cada tema organizador na avaliação 
formativa, em cada momento, terá em conta a dimensão 
das unidades de trabalho do programa/aprendizagens 
essenciais, bem como os pesos atribuídos a estes domínios 
em provas de avaliação externa. Uma vez que a avaliação é 
formativa e contínua, e a abordagem de todos os temas só 
se conclui no final de um ano letivo, em cada período esta 
ponderação poderá variar e deve ser adaptada às avaliações 
de diagnóstico, às necessidades de cada turma/alunos, ao 
contributo para as atividades de articulação curricular, sem 
prejuízo do desenvolvimento das aprendizagens essenciais 
previstas para cada ano. A avaliação formativa terá sempre 
em conta o desenvolvimento de capacidades e atitudes 
transversais de forma integrada em estreita ligação com o 
conhecimento de factos e procedimentos, tenho o Perfil do 
Aluno por horizonte. O objeto de avaliação é a proficiência 
dos alunos (e sua evolução) no domínio das aprendizagens 
essenciais (conhecimentos, capacidades e atitudes), 
demonstradas através de diferentes instrumentos e 
processos de avaliação, envolvendo o aluno 
(autoavaliação e autorregulação) e a família, através de 
balanços regulares.  
 
(Consultar Planificações que incluem orientações 
metodológicas para os processos de avaliação formativa)  

 

 

Capacidades e atitudes 

transversais 

TEMAS   

ORGANIZADORES 

 

(Conhecimento 

de factos e 

procedimentos) 

5.º ANO 6.º ANO 7.º ANO 8.º ANO 9.º ANO 

    
Capacidades: 

** Resolução de problemas, 

raciocínio e  comunicação 

matemática 

 

Atitudes: interesse, 

confiança, persistência, 

autoregulação, autonomia 

 

 

 
Números e operações 

 

 

70% 

 

 

50% 

 
 
Geometria e medida 

 
Álgebra 

30% 

 

 

 

50% 

 

 

Organização e 
tratamento de dados 

Funções, Sequências 
e Sucessões  

         ** Compreensão e aplicação de conceitos e procedimentos na resolução de problemas matemáticos. 
Capacidade de raciocinar,  compreender, interpretar, argumentar e explicar situações matemáticas através de 
linguagem simbólica, própria da disciplina, e da utilização correta da língua portuguesa.  

 

2.º CICLO: 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – APRENDIZAGENS ESSENCIAIS específicas – matemática   

CONHECIMENTO 

de factos e procedimentos 
MI MI 

 

I 

 

MI I S B MB S B MB B 

 

MB 

CAPACIDADES E ATITUDES 

Capacidades: Resolução de problemas, 
raciocínio e comunicação  
Atitudes: interesse, confiança,  
persistência, autorregulação, autonomia   

MI 

I 

S 

B 

MI 

I 

 

MB 

S 

B 

MB 

MI 

I 

S 

  B 

MI 

I 
MI 

 

MB 

S 

B 

 

I 

S 

MB 

 

 

B 

MB 

 

Avaliação Final MI I S B MB MB 
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3.º CICLO  

Critérios de avaliação das aprendizagens específicas da disciplina 
 

 AVALIAÇÃO ESCRITA 

(fichas de avaliação, questões de aula, observação do trabalho 

desenvolvido pelos alunos...) 

AVALIAÇÃO ORAL 

(questões de aula, participação...) 

80% 20 % 

 


