
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Matemática A) – (10º ano)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico
e pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber
científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo.

DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO(%) PERFIL DO
ALUNO DESCRITORES DE DESEMPENHO

CONHECIMENTOS

E

CAPACIDADES

Geometria:
 Geometria no espaçoe no plano.
 Cálculo vetorial no

plano e no espaço

Funções:
 Generalidades

acerca de funções
reais de variável
real

 Funções
quadráticas, módulo
e funções definidas
por ramos

 Função módulo e
funções definidas
por ramos

Polinómios

90% ABCDEGHIJDEF

- Utiliza de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados à matemática e identifica modelosmatemáticos, tecnológicos e científicos, reconhecendo os significados neles contidos;- Pesquisa, apresenta e explica conceitos individualmente ou em grupos, expõe o trabalho resultante daspesquisas feitas, de acordo com os objetivos definidos;- Desenvolve estes procedimentos de forma crítica e autónoma; -Problematiza, planifica e executa trabalho denatureza investigativa, analisando criticamente as conclusões a que chega;-Comunica, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e justificarprocedimentos, raciocínios e conclusões;-Observa, analisa e discute ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências para a fundamentaçãodas tomadas de posição;-Avalia o impacto das decisões tomadas;- Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos,relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais.



ATITUDES

Relacionamento interpessoalParticipaçãoResponsabilidadeOrganização 10%
-Desenvolve e mantém relações diversas e positivas em contextos de cooperação, partilha e colaboração;- Respeita-se a si e aos outros;- Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera-os como ativos em diferentes aspetos da vida;- Exprime as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para alcançar os seus objetivos;- É responsável e autónomo.- Aspira ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação.

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos
sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.


