
 
Critérios Específicos de Avaliação 

Disciplinas: Matemática A  

Ano Letivo: 2019/2020 

 
A avaliação das disciplinas de Matemática A, Matemática B e MACS (Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais), incide sobre os seguintes itens: 

 

I – Atitudes: Interesse, empenho, cumprimento de regras, participação organizada no trabalho, 

realização dos trabalhos de casa. Atribui-se o peso de 5% na avaliação global. 

 

II – Qualidade do trabalho desenvolvido: trabalhos realizados na sala de aula, redação 

matemática, qualidade da comunicação oral, atividades de aprendizagem com observação diária. 

Valorização da evolução do aluno. Atribui-se o peso de 15% na avaliação global. 

        

III – Avaliações escritas: testes de avaliação (pelo menos 2 por período). Peso de 80% na 

avaliação global. 

 

Na avaliação de cada período, a média dos testes corresponde à média aritmética de todos 

os testes realizados até ao momento da avaliação do final do período. Os parâmetros atitudes e a 

qualidade do trabalho desenvolvido devem exprimir o trabalho global que o aluno desenvolveu 

para a sua evolução até à data. 

Para a avaliação dos alunos, no 3º período, será retirada a classificação do teste (de todos os 

realizados ao longo do ano letivo) em que o aluno obteve pior resultado desde que este tenha 

realizado pelo menos seis testes de avaliação escrita na disciplina e na escola. 

No entanto, apesar de ser retirado da média dos testes, essa classificação continua a fazer 

parte da avaliação do aluno enquanto qualidade do trabalho desenvolvido (em termos de 

evolução). 

    
     

 

 

 

 

A Coordenadora de Disciplina (grupo 500): Isabel Branco 

A Coordenadora do Departamento de Matemática e Informática: Elisabete Longo 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 

Muito Insuficiente de 0 a 5,4 

Insuficiente de 5,5 a 9,4 

Suficiente de 9,5 a 13,4 

Bom  de 13,5 a 17,4 

Muito Bom de 17,5 a 20 


