ESCOLA EB 2,3 DE RIO TINTO

ANO LETIVO 2017/2018

AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA (3° CICLO)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIO COGNITIVO
 COMPREENSÃO/AQUISIÇÃO/ APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS LECIONADOS
 PESQUISA / TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO
- Analisa e interpreta os dados contidos nas diversas fontes
- Interpreta problemas
- Resolve problemas
- Lê e interpreta a informação contida em gráficos, tabelas e/ou esquemas
- Organiza a informação recolhida em tabelas e gráficos
- Elabora sínteses concentrando-se no essencial
- Realiza trabalhos de investigação
- Retira conclusões da análise feita
- Apresenta bibliografia
 LEITURA/COMUNICAÇÃO (EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA)
- Intervém oportunamente
- Estabelece diálogo com os colegas/professor de modo adequado ao assunto em análise
- Expõe com clareza um assunto/problema
- Apresenta o texto com legibilidade do ponto de vista gráfico e caligráfico
- Escreve frases com correção ortográfica e sintática
- Usa corretamente a linguagem matemática
DOMÍNIO SOCIOAFETIVO
 APRESENTAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E DO MATERIAL NECESSÁRIO
- Traz o caderno diário e o livro de matemática para a aula
- Traz o material necessário à aula
- Apresenta o material organizado
- Revela organização nos trabalhos
 ATITUDES E COMPORTAMENTO/VALORES
ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE

- É assíduo
- É pontual
AUTONOMIA / EMPENHAMENTO

- Revela interesse pelos assuntos da aula
- Realiza as atividades propostas
- Tira dúvidas

- Manifesta espírito de iniciativa
- Faz os registos da aula no caderno diário
- Procura resolver sozinho os problemas, recorrendo aos colegas/professor quando realmente necessário
PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PROPOSTAS

- Realiza as atividades solicitadas pelo professor
- Responde às questões levantadas pelo professor e pelos colegas (diálogo vertical e horizontal)
COMPORTAMENTO

- Presta atenção ao professor
- Acata as solicitações do professor
- Dialoga em voz baixa para não perturbar
- Respeita opinião dos outros
- Respeita o material escolar
- Deixa a sala organizada e limpa
- Entra/sai da aula ordeiramente
- Sai da sala só após a autorização do professor
INSTRUMENTOS POSSÍVEIS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
(Os instrumentos de recolha de informação são diversos, de acordo com a natureza
das aprendizagens e dos contextos em que as mesmas ocorrem )
Fichas de trabalho
Testes escritos
Questões de aula
Questionários orais
Trabalhos de investigação individuais/grupo
Trabalhos de casa
Caderno diário
Registos de observação de aula
Fichas de autoavaliação
PONDERAÇÃO DOS DIFERENTES DOMÍNIOS NA AVALIAÇÃO
- COMPREENSÃO / AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS / APLICAÇÃO
DOMÍNIO COGNITIVO

- PESQUISA / TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO

80%

- LEITURA/COMUNICAÇÃO (EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA)

DOMÍNIO SOCIOAFETIVO

- APRESENTAÇÃO / ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E DO MATERIAL NECESSÁRIO

10%

- ATITUDES E COMPORTAMENTO/VALORES

10%

Data: 12 de setembro de 2017
O/A Coordenador(a) da disciplina
Jorge Carvalho

