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Domínios

Metas de aprendizagem nos vários domínios

Ponderação

Instrumentos

Frequência /
Periodicidade
dos momentos
de avaliação*

Números inteiros
Números racionais
Reconhecer números inteiros e racionais nas suas diferentes
representações, incluindo a notação científica com expoente
natural, em contextos matemáticos e não matemáticos.
Comparar números inteiros e racionais, em contextos diversos, com
e sem recurso à reta real.
Calcular com e sem calculadora, com números inteiros
(multiplicação, divisão e potenciação de expoente natural) e
racionais (adição, subtração, multiplicação e divisão) recorrendo a
valores exatos e aproximados e em diferentes representações,
avaliar os efeitos das operações e fazer estimativas plausíveis.
Identificar a raiz quadrada de quadrados perfeitos e relacionar
potências e raízes nestes casos.
Testes

Competências e
conhecimentos no
domínio da
Matemática

Resolver problemas com números racionais em contextos
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e
avaliando a plausibilidade dos resultados.
Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios
lógicos.
Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões,
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da geometria e da
matemática em geral (convenções, notações, terminologia e
simbologia).

Funções
Reconhecer uma função em diversas representações, e interpretá-la
como relação entre variáveis e como correspondência unívoca entre
dois conjuntos, e usar funções para representar e analisar situações,
em contextos matemáticos e não matemáticos.
Representar e interpretar graficamente uma função linear e
relacionar a representação gráfica com a algébrica e
reciprocamente.
Resolver problemas utilizando equações e funções, em contextos
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando
estratégias para a sua resolução, incluindo a utilização de

Minitestes
/questões
aula

75%
Tarefas
individuais
ou em grupo

1a3
momentos de
avaliação
diagnóstica ao
longo do ano

Vários
momentos de
avaliação
formativa por
período

2 a 10
momentos de
avaliação
sumativa por
período

tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados.
Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios
lógicos.
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão
e rigor, para explicar e justificar raciocínios, procedimentos e
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).

Sequências e regularidades
Resolver problemas utilizando equações e funções, em contextos
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando
estratégias para a sua resolução, incluindo a utilização de
tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados.
Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios
lógicos.
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão
e rigor, para explicar e justificar raciocínios, procedimentos e
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).

Figuras geométricas
Analisar polígonos, identificando propriedades relativas a essas
figuras, e classificá-los de acordo com essas propriedades.
Utilizar os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos na
sua construção e na resolução de problemas, em contextos
matemáticos e não matemáticos.
Construir quadriláteros a partir de condições dadas e recorrendo a
instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia digital.
Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas de
polígonos (polígonos regulares e trapézios) e usá-las na resolução de
problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.
Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e
avaliando a plausibilidade dos resultados.
Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios
lógicos.
Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões,
recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da geometria e da
matemática em geral (convenções, notações, terminologia e
simbologia).

Medidas de localização
Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la para

resolver problemas e tomar decisões informadas e fundamentadas.
Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes
representações e interpretar a informação representada.
Planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de
dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças
e diferenças.
Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados
recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana,
média, moda) e reconhecer o seu significado no contexto de uma
dada situação.
Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de
dados em contextos familiares variados e utilizar medidas estatística
para os interpretar e tomar decisões.

Equações
Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º grau a uma
incógnita (sem denominadores) e usá-las para representar situações
em contextos matemáticos e não matemáticos.
Resolver problemas utilizando equações e funções, em contextos
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando
estratégias para a sua resolução, incluindo a utilização de
tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados.
Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios
lógicos.
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão
e rigor, para explicar e justificar raciocínios, procedimentos e
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).

Semelhanças
Identificar e representar semelhanças de figuras no plano, usando
material e instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia
digital, e utilizá-las em contextos matemáticos e não matemáticos,
prevendo e descrevendo os resultados obtidos, incluindo o seu
efeito em comprimentos e áreas.
Utilizar os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos na
sua construção e na resolução de problemas, em contextos
matemáticos e não matemáticos.
Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e
avaliando a plausibilidade dos resultados.
Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios
lógicos.
Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e
rigor, para justificar raciocínios, procedimentos e conclusões,

recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da geometria e da
matemática em geral (convenções, notações, terminologia e
simbologia).

Transversalidade da
Língua Portuguesa

Uso correto da língua portuguesa e produção de um discurso oral
e escrito com coerência, coesão e correção gramatical

Responsabilidade:
6%
Participação no
grupo:
4%

Atitudinal
Participação
Individual:
10%

Ao longo do
ano

5%

-Cumpre as regras estabelecidas
(material, pontualidade,
cumprimento de prazos, realização
de atividades propostas).
-Coopera na execução das atividades
propostas;
-Respeita as regras de participação.
-Revela autonomia face ao professor
e aos colegas;
-Participa em atividades de
interação;
-Autoavalia o seu processo de
aprendizagem;
-Desenvolve estratégias de
estruturação da sua aprendizagem
(toma notas do que ouve e lê,
realiza tarefas de autocorreção de
atividades propostas).

20%

Grelhas de
observação
Grelhas de
auto e
heteroavalia
ção
Lista de
verificação
de tarefas

*Todos os momentos de avaliação têm de ser registados no sumário.
Cada momento de avaliação sumativa tem de ser precedido de pelo menos um momento
de avaliação formativa.

Ao longo de
cada período

