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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 

 

Números e Operações 

 Números reais 

 

Geometria e medida 

 Figuras geométricas – áreas   

e volumes 

 Lugares geométricos 

 

Álgebra 

 Sequências e regularidades 

 Monómios e Polinómios   

 Equações do 2.º grau 

incompletas e completas 

 Inequações 

    Funções do tipo  

𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 > 0, 𝑥 ≠ 0) 

 

𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0) 

 

 

Organização e tratamento 

de dados 

  Probabilidades 

• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados, eventualmente 
numa abordagem do espaço ao plano, que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 
matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, operações, e 
procedimentos matemáticos).  
• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, investigações, 
resolução de problemas, exercícios, jogos). 
• Utilizar materiais manipuláveis, modelos geométricos e outros recursos, incluindo 
os de tecnologia digital, nomeadamente aplicações interactivas, programas 
computacionais. 
• Utilizar valores aproximados de números reais em contextos diversos. 
• Interpretar, usar e relacionar diferentes representações das ideias matemáticas, 
em contextos diversos.  
• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo numérico e 
geométrico e aplicar essas ideias em outros domínios matemáticos e não 
matemáticos. 
• Utilizar modelos geométricos e outros materiais manipuláveis, e instrumentos de 
medida e desenho (régua, compasso, esquadro e transferidor). 
• Identificar e analisar regularidades em sequências numéricas, e formular e 
representar as leis de formação dessas sequências (em enunciados verbais, tabelas, 
expressões algébricas).  
• Efetuar operações com polinómios (adição algébrica e multiplicação) e 
reconhecer e utilizar casos notáveis da multiplicação de binómios. (por não ter sido 
dado no 3P do 8.º ano). 
• Usar equações para modelar situações de contextos variados, resolvendo-as e 
discutindo as soluções obtidas. 
• Analisar e representar funções e relacionar as suas diversas representações, e 
usá-las para resolver problemas em situações de contextos variados. 
• Recolher dados de natureza variada (discreta e contínua) e usar formas 
diversificadas para a sua organização e tratamento e para a apresentação de 
resultados.  
• Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, relacionando com 
outros domínios matemáticos e contextos não matemáticos, os conceitos e 
procedimentos estatísticos envolvidos. 

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 

  



• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos 
e apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos.  
• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução, e 
apreciar os resultados obtidos.  
• Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas para interpretar e 
comparar resultados, analisar estratégias variadas de resolução, e apreciar os 
resultados obtidos.  
• Interpretar e criticar informação e argumentação estatística, nomeadamente a 
divulgada nos media.  
• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e outros 
argumentos matemáticos, discutindo e criticando argumentos de outros.  
• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 
sua aprendizagem. 
• Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever e explicar representações dos 
dados e as interpretações realizadas, raciocínios, procedimentos e conclusões, 
discutindo argumentos e criticando argumentos dos outros. 

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)          Ou   
                        100 

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 
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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 DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em outubro de 2020 

 

 


