
 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                        Módulo A8: Modelos Discretos 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 

 

Modelos Discretos 

 

 

 

• Sucessões 

• Resolução de problemas 

envolvendo progressões 

aritméticas e geométricas 

 

 

 

 

Temas Transversais: 

 

• Raciocínio matemático 

• Comunicação matemática 

 

  
Recorrendo a situações e contextos variados, 
incluindo a utilização de materiais diversificados e 
tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que 
requeiram a resolução de problemas, o raciocínio e 
a 
comunicação matemáticos, por forma a que sejam 
capazes de: 
 
- identificar sucessões e definir sucessões de 
diferentes modos; 
 
- procurar padrões e regularidades e formular 
generalizações em situações diversas, 
nomeadamente em contextos numéricos e 
geométricos; 
 
- distinguir crescimento linear de crescimento 
exponencial; 
 
- investigar propriedades de progressões aritméticas 
e geométricas, numérica, gráfica e analiticamente; 
 
- determinar a soma de n termos consecutivos de 
progressões aritméticas e de progressões 
geométricas; 
 
- resolver problemas simples, usando propriedades 
de 
progressões aritméticas e de progressões 
geométricas; 
 
- resolver problemas simples de modelação 
matemática, no contexto da vida real; 
 
- exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar 
e justificar raciocínios, procedimentos e conclusões; 
 

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 do outro e da diferença 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, I) 
 
Questionador  
(A, F, G, I) 
 
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 %) 

 

40 % 

Instrumentos 

específicos (IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

• - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  



- desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos e na capacidade de 
analisar o próprio trabalho, regulando a sua 
aprendizagem; 
- desenvolver persistência, autonomia e à-vontade 
em lidar com situações que envolvam a Matemática 
no percurso escolar e na vida em sociedade; 
 
- desenvolver interesse pela Matemática e valorizar 
o seu papel no desenvolvimento das outras ciências 
e domínios da atividade humana e social. 
 

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 = (40 x MPT) + (30 x MPIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         
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CF = (40 x MPT) + (40 x MPIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em outubro de 2020 


