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             Critérios de avaliação 2022/2023– Matemática, 9.º ano de escolaridade                                     
 
 

Domínios das Aprendizagens 
Essenciais  

Álgebra Organização e tratamento 
de dados  

 

Números e operações Geometria e medida 

Ponderações dos Domínios 25% 25% 25% 25% 

Ponderação dos critérios 
transversais nas tarefas 

Níveis de desempenho 

CRITÉRIOS 
MUITO BOM 

90-100 
 SUFICIENTE 

50 -70 
 MUITO INSUFICIENTE 

0 - 19 

Conhecimento 
(60%) 

Aquisição de 
conhecimentos 

 
 

Mobilização/ap
licação de 

conhecimentos                        

- Adquire, de forma excelente, as aprendizagens 
essenciais da disciplina. 
 
 
- Aplica com muita facilidade os conhecimentos 
adquiridos. 
- Mobiliza, com correção científica, as 
aprendizagens disciplinares e transversais de 
forma adequada para resolução de situações-
problema. 
- Utiliza adequadamente a terminologia específica 
da disciplina. 

Nív
el 
Int
er
mé
dio 

 
- Adquire satisfatoriamente as aprendizagens 
essenciais (AE) da disciplina. 
 
- Aplica com facilidade os conhecimentos adquiridos 
nos diferentes domínios da disciplina. 
 
- Mobiliza algumas aprendizagens disciplinares e 
transversais de forma adequada para resolução de 
situações-problema. 
 
- Utiliza adequadamente a terminologia específica 
dos diferentes domínios da disciplina. 
 

Ní
ve
l 

In
te
r

m
éd
io 

- Não adquire as aprendizagens essenciais da 
disciplina. 
 
- Não aplica os conhecimentos adquiridos nos 
diferentes domínios da disciplina, 
- Não mobiliza as aprendizagens disciplinares e 
transversais de forma adequada para resolução de 
situações-problema. 
-Não utiliza a terminologia específica dos 
diferentes domínios da disciplina. 

Comunicação 
(20%) 

Adequação 
discursiva 

 
Apresentação 
discursiva da 
informação 

- Exprime-se de forma sempre clara e correta quer 
oralmente, quer por escrito. 
 
- Argumenta sempre e defende posições. 
- Adota sempre uma postura, dicção e entoação 
corretas, captando o auditório. 
- Utiliza as TIC de forma proficiente na 
execução/apresentação de trabalhos. 

- Exprime-se de forma clara e correta quer 
oralmente quer por escrito, 
 
- Argumenta e defende posições. 
- Adota uma postura, dicção e entoação corretas, 
captando o auditório. 
-  Utiliza satisfatoriamente as TIC na 
execução/apresentação de trabalhos de pesquisa 
e/ou no portfólio… 

 
- Não se exprime de forma clara e correta quer 
oralmente quer por escrito. 
 
- Raramente argumenta e defende posições. 
- Não adota uma postura, dicção e entoação 
corretas. 
- Não utiliza as TIC de forma proficiente na 
execução/apresentação de trabalhos de 
pesquisa e/ou no portfólio… 
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Colaboração/ 
Participação 

(20%) 

Autoavaliação 
 
 

Responsabilida
de 
 
Iniciativa/Espíri

to crítico 
 

 
Atitude cívica 

- Realiza sempre processos de autorregulação, 
revisão e melhoria do trabalho após feedback 
- Colabora sempre com os colegas e com o 
professor 
- Realiza sempre as tarefas propostas respeitando 
os compromissos assumidos 
- Envolve-se sempre na realização das tarefas e/ou 
nas atividades /projetos. 
- Possui excelente capacidade crítica e criativa. 
- Avalia sempre os raciocínios subjacentes às 
escolhas efetuadas. 
 
- Respeita sempre a opinião do outro. 
- Aceita e respeita sempre a diferença. 
- Colabora sempre com o outro numa perspetiva 
de inclusão e igualdade. 
- Adota sempre uma postura educada e adequada 
ao contexto. 
- Respeita sempre o ambiente e o meio/espaço 
envolvente. 
 

- Realiza frequentemente processos de autorregulação, 
revisão e melhoria do trabalho. 
após feedback. 
 
- Colabora com os colegas e com o professor. 
- Realiza as tarefas propostas respeitando os 
compromissos assumidos. 
 
- Envolve-se na realização das tarefas e/ou nas 
atividades /projetos. 
 
- Geralmente respeita a opinião do outro. 
- Aceita e/ou respeita a diferença. 
- Colabora com o outro numa perspetiva de inclusão e 
igualdade. 
- Adota na maior parte das vezes uma postura educada 
e/ou adequada ao contexto. 
- Respeita o ambiente e/ou o meio/ espaço envolvente. 
 
 

- Não realiza processos de autorregulação, revisão 
e melhoria do trabalho após feedback. 
 
- Não colabora com os colegas nem com o 
professor. 
 
- Não realiza as tarefas propostas nem respeitando 
os compromissos assumidos. 
 
- Não se envolve na realização das tarefas e/ou nas 
atividades projetos. 
 
- Demonstra deficiente capacidade crítica e criativa 
na execução das tarefas, 
 
- Não avalia os raciocínios subjacentes às escolhas 
efetuadas. 
 
- Desrespeita a opinião do outro. 
- Não aceita nem respeita a diferença. 
- Não colabora com o outro numa perspetiva de 
inclusão e igualdade. 
- Raramente adota uma postura educada e 
adequada ao contexto. 
- Desrespeita o ambiente e o meio/ espaço 
envolvente. 

 
 
 
 
Detalhes relativos à avaliação: 

● A avaliação pedagógica é um processo tendencialmente contínuo e articulado com os processos de ensino e de aprendizagem que decorrem em sala de aula, 
elencando-se, de seguida, apenas os processos de recolha de informação com o intuito de classificação. 

● A contemplada diversidade de processos de recolha de informação será adaptada às características de cada turma e/ou dos alunos de acordo com a legislação em 
vigor. 

 

1.º semestre 2.º semestre 
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- 2 testes de avaliação.  
- 2 tarefas de sala de aula ou questões-aula ou portfolio. 
- 1 tarefa que envolva produção escrita. 

- 2 testes de avaliação e/ou questões-aula. 
- 1 apresentação oral. 
- 1 tarefa que envolva produção escrita ou portfolio. 

 
 
 
 

O Grupo de Matemática  


