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Conhecimentos e Capacidades 

 

1. Trabalho individual e avaliação de capacidades:                        80% ou 90% 

Testes, prova globalizante e fichas de trabalho/relatórios 

Nota: Caso seja realizada Prova Globalizante, esta tem o peso de um teste. 

 

Parâmetros a ter em consideração, e a título de exemplo: 

 

 Identificar o problema; 

 Selecionar estratégias na resolução de um problema; 

 Interpretar e tirar conclusões a partir de gráficos, tabelas, figuras e 

esquemas; 

 Exprimir corretamente e por escrito as respostas; 

 Desenvolver o cálculo mental, com papel e lápis e calculadora; 

 Utilizar adequadamente e com correção instrumentos auxiliares; 

 Transcrever mensagens matemáticas simples da linguagem corrente 

para a linguagem simbólica e vice-versa; 

 Utilização adequada da calculadora gráfica na resolução de problemas 

específicos e verificação de soluções de questões resolvidas 

analiticamente. 

 Demonstrar propriedades elementares tendo em conta os axiomas 

 Outras  

  

2. Trabalho de grupo: 10%  

(no caso de não ser efetuado o item anterior vale 90%) 

 

3. Participação na aula: 5% 

 

4. Atitudes e valores:  5% 

 

 Relações interpessoais – relação aluno/aluno e relação aluno/professor. 

Ouvir e respeitar as opiniões dos outros e exprimir opiniões de forma oportuna. 

 Responsabilidade 

 Assiduidade e Pontualidade 

Ser assíduo e pontual. 

 Empenho 

Ser empenhado nas tarefas propostas, responsável e assumir compromissos. 

 Respeito pelo material e pelas regras 

Respeitar o material escolar, ser organizado e atento e respeitar as regras na 

sala de aula.  

 



Avaliação 1º Período 

P1=90% do trabalho individual e avaliação de capacidades + 5% da participação na 

aula + 5% das atitudes e valores 

ou 

P1=80% do trabalho individual e avaliação de capacidades + 10% do trabalho de 

grupo + 5% da participação na aula + 5% das atitudes e valores 

Final do 1º Período: P1 

 

Avaliação 2º Período 

P2=90% do trabalho individual e avaliação de capacidades + 5% da participação na 

aula + 5% das atitudes e valores 

ou 

P2=80% do trabalho individual e avaliação de capacidades + 10% do trabalho de 

grupo + 5% da participação na aula + 5% das atitudes e valores 

Final do 2º Período: 40% de P1 + 60% de P2 

 

Avaliação 3º Período 

P3=90% do trabalho individual e avaliação de capacidades +5% da participação na 

aula + 5% das atitudes e valores 

ou 

P3=80% do trabalho individual e avaliação de capacidades + 10% do trabalho de 

grupo + 5% da participação na aula + 5% das atitudes e valores 

Final do 3º Periodo: 25% de P1 + 35% de P2 + 40% de P3 

 

Nota: 

As classificações serão calculadas período a período, fazendo os resultados obtidos em cada 

período média pesada com os resultados obtidos nos períodos anteriores  ( e não as 

classificações em pauta desses períodos) para efeitos de atribuição final da classificação do 

período. 


