
 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática A                                                                                                                                                                                            12º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Saberes / Competências 

 

Temas Transversais: 

Lógica, Resolução de 

problemas, Comunicação 

matemática, História e 

Modelação matemáticas 

 

Funções: 

- Continuidade e 

assintotas 

- Derivadas, monotonia e 

concavidades 

- Funções exponenciais e  

  Logarítmicas 

- Funções trigonométricas 

 

Probabilidades e Cálculo 

Combinatório 

    

Números Complexos 

-Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas. 
-Utilizar a Lógica à medida que vai sendo precisa 
e em ligação com outros temas matemáticos 
promovendo uma abordagem integrada no 
tratamento de conteúdos pertencentes a outros 
domínios. 
-Tirar partido da utilização da tecnologia 
nomeadamente para experimentar, investigar, 
comunicar, programar, criar e implementar 
algoritmos. 
-Utilizar a tecnologia para fazer verificações e 
resolver problemas numericamente, mas 
também para fazer investigações, descobertas, 
sustentar ou refutar conjeturas. 
-Utilizar a tecnologia gráfica, geometria 
dinâmica e folhas de cálculo, no estudo de 
funções, de geometria e números complexos. 
-Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos. 
-Enquadrar do ponto de vista da História da 
Matemática os conteúdos abordados que para o 
efeito se revelem particularmente adequados. 
-Resolver problemas, atividades de modelação 
ou desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens, em contextos matemáticos e de 
outras disciplinas nomeadamente Física e 
Economia. 
-Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar 
e justificar procedimentos, raciocínios e 
conclusões. 
-Avaliar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
 Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Testes (T): 
 

• - globais (100 %) 

 

• - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos 

específicos (IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

• - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 

  

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

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 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em 
prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 
bem comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MPT) + (35 x MPIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MPT) + (45 x MPIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MPT – Média Ponderada dos Testes 

MPIE – Média Ponderada dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do Domínios de Autonomia Curricular 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em outubro de 2020 


