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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 

9.º Ano 

2019/2020 

 

Na disciplina de Matemática, no 9.º ano, a avaliação é operacionalizada nas três modalidades 

a seguir apresentadas: 

 Avaliação diagnóstica – ocorre ao longo do ano letivo, de forma formal e/ou 

informal, sempre que se considere necessário para a planificação das atividades a 

desenvolver e ajustamento das metodologias e medidas de apoio a implementar. 

  Avaliação formativa – ocorre ao longo do ano letivo, através de instrumentos 

diversificados, e permite informar o professor, o aluno e o encarregado de educação 

da natureza e da qualidade das aprendizagens, com implicações no ajustamento do 

ensino.  

 Avaliação sumativa – sintetiza o estado de desenvolvimento das aprendizagens e 

capacidades, definidas no programa e nas metas curriculares da disciplina, 

referenciadas na planificação curricular da disciplina, e concretizadas em cada turma, 

através da implementação do Plano de Turma. Expressa-se num nível de 1 a 5 e pode 

ser: 

o Interna - ocorre no final de cada período; 

o Externa - ocorre no final do 3.º Ciclo – prova final. 

 

Relativamente à avaliação interna, na qual estes critérios se centram, é importante ter em 

atenção os três aspetos seguintes que acompanham o próprio processo de definição dos critérios de 

avaliação: 

1- Instrumentos de avaliação a utilizar na recolha de dados; 

2- O que se pretende avaliar; 

3- Procedimentos a adotar na avaliação sumativa. 
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1. Instrumentos de avaliação a utilizar na recolha de dados 

 

Os instrumentos de avaliação a utilizar devem ser adequados à diversidade de aprendizagens 

e à natureza de cada uma delas, bem como aos contextos em que ocorrem. 

Nesta disciplina serão utilizados (total ou parcialmente) os seguintes instrumentos para 

recolha de dados: 

- Fichas de avaliação diagnóstica; 

- Fichas de avaliação formativa; 

- Questões-aula; 

- Trabalhos de grupo ou individuais de investigação/pesquisa; 

- Grelha(s) de observação/registo dos parâmetros referentes ao domínio “Atitudes e 

valores” constantes no ponto 3; 

- Fichas de autoavaliação. 

 

Relativamente aos materiais indispensáveis para as aulas de matemática são considerados 

os seguintes: caderneta do aluno, manual do aluno, caderno diário quadriculado, fichas fornecidas, 

material de escrita (caneta ou esferográfica), calculadora científica (não gráfica), e material de 

desenho e de medição (lápis, borracha, aguça, régua graduada, esquadro, compasso e transferidor). 

 

2. O que se pretende avaliar 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência a 

Planificação Curricular elaborada para 9.º ano e os documentos curriculares em vigor, 

nomeadamente, o Programa de Matemática do Ensino Básico e as respetivas Metas Curriculares 

de Matemática.  
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3. Procedimentos a adotar na Avaliação Sumativa 

 

Na avaliação sumativa, é imprescindível que os professores utilizem critérios de objetividade na 

atribuição dos níveis que expressam os resultados da aprendizagem dos alunos. Assim, a disciplina de 

Matemática, no 9.º ano, utilizará os seguintes critérios para a obtenção de uma avaliação globalizante e, 

consequentemente, para a atribuição de níveis: 

 

Domínio Parâmetros a observar Instrumentos de Avaliação 
Fator de 

Ponderação 

CONHECIMENTOS,   

CAPACIDADES 

e 

APTIDÕES  

 

(80%) 

Aquisição de Conhecimentos 

 

Desenvolvimento de Capacidades e Aptidões 

Testes 65% 

Trabalhos: 

  - Individuais 

  - Grupo 

  - Investigação e pesquisa 

5% 

Questão aula 10% 

ATITUDES 

e 

VALORES 

 

(20%) 

Comportamento:  
Atenção/Concentração;   

Intervenção de forma adequada; 

Respeito pelos outros.  

Observação direta e/ou 

recorrendo a registos e 

grelhas, por parte do 

professor. 

6% 

Participação: 

Realização das atividades propostas;  

Persistência;  

Cooperação.  

6% 

Responsabilidade: 

Realização dos trabalhos de casa;  

Assiduidade e pontualidade;  

Apresentação do material necessário.  

6% 

Autonomia:  

Iniciativa;  

Capacidade de autoavaliação.  

2% 

 

Nota: 

Caso não seja realizado qualquer trabalho, a ponderação parcial das questões aula passa para 15%. 

 

O resultado obtido do cálculo esquematizado na tabela anterior dá ao professor um valor de referência, a 

partir do qual se pondera o nível a atribuir, considerando a evolução/regressão do aluno ao longo do ano 

letivo e/ou outras especificidades julgadas relevantes. 

 


