
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MACS 11.ºano 
 

Domínios 
Áreas de 

competências do 
Perfil dos alunos 

Descritores de desempenho 

Aprendizagens 
Essenciais 

(Domínios/Temas) 
Valorização (%) 

 

Instrumentos 
de recolha de 

dados  
Valorização (%) 
Presencial ou 

Misto 

Instrumentos 
de recolha de 

dados  
Valorização (%) 
Não Presencial 

R
e

gisto
 

Conhecimentos 
e Capacidades 

(90%) 

Linguagens e 

textos 

- Utiliza de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos 

associados à matemática e identifica modelos matemáticos, 

tecnológicos e científicos, reconhecendo os significados neles 

contidos.  

- Avalia e critica a validade de argumentos baseados em 

dados publicados na comunicação social, contribuindo para a 

formação de cidadãos conscientes. 

- Estabelece conexões entre diversos temas matemáticos e de 

outras disciplinas. 
 

Temas Transversais: 
- Resolução de 

problemas; 
 

- História e 
Modelação 

Matemática; 
 

- Cidadania e 
desenvolvimento. 

 
  

Modelos de grafos 
20% 

 
Modelos 

populacionais 
20% 

 
Probabilidades 

35% 
 

 

 

Testes de 

Avaliação 

escrita 

70% 

 

 

Questões de 

aula 

e/ou 

Trabalhos 

Individuais ou 

em grupo 

Apresentações 

Orais 

20% 

 
 
 

 
 

Questionários 
escritos 

 50% 
 
 
 
 

Trabalhos 
escritos 

Individuais ou 
em grupo e/ou 
Apresentações 
/Questionários 

orais 
40% 

 
 
 
 
 

G
relh

as d
e classificação

 

Informação e 

comunicação 

- Comunica, utilizando linguagem matemática, oralmente e 
por escrito, para descrever, explicar e justificar, 
procedimentos, raciocínios e conclusões. 
- Formula questões, organiza, representa e trata dados 
recolhidos para tirar conclusões numa análise critica e 
consciente dos limites do processo de matematização da 
situação. 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

- Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza 
investigativa, analisando criticamente as conclusões a que 
chega. 
- Concebe e analisa estratégias variadas de resolução de 
problemas, e critica os resultados obtidos. 
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Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

- Observa, analisa e discute ideias, processos ou produtos 

centrando-se em evidências para a fundamentação das 

tomadas de posição.  

- Avalia o impacto das decisões adotadas.  

- Analisa algumas situações paradoxais. 

- Compreende e constrói argumentos matemáticos e 

raciocínios lógicos. 

- Resolve problemas, atividades de modelação ou desenvolve 

projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou que 

fomentem novas aprendizagens. 

- Analisa criticamente dados, informações e resultados 

obtidos. 

Inferência 
estatística  

25% 
 

Nota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
direta 
10 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
direta 
10 % 

 

Saber científico, 
técnico e 

tecnológico 

- Resolve problemas e atividades de investigação tirando 
partido da tecnologia, nomeadamente da Calculadora Gráfica 
e de programas como a Folha de Cálculo. 
- Tira partido da utilização da tecnologia, nomeadamente 
para utilizar dados estatísticos de fontes primárias e 
secundárias, construir e interpretar diferentes 
representações gráficas, experimentar, investigar e 
comunicar. 
- Tira partido da utilização da tecnologia, nomeadamente 
para experimentar, investigar, comunicar e implementar 
algoritmos. 

 



Nota: os pesos referidos são indicativos da relevância de cada um dos temas e domínios tendo em conta a dimensão das unidades de trabalho do programa/aprendizagens 

essenciais, bem como os pesos atribuídos a estes domínios em provas de avaliação externa. 

A avaliação de Resolução de problemas e História e Modelação Matemática é transversal aos restantes temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitudes  
(10%) 

Relacionamento 

interpessoal 

 
- Desenvolve e mantém relações diversas e positivas em 
contextos de cooperação, partilha e colaboração. 
- Respeita-se a si e aos outros. 
- Desenvolve competências sociais de intervenção. 
- Colabora em trabalhos de grupo, partilhando saberes e 
responsabilidades. 

Realização de 
trabalhos de casa, 

empenho nas 
atividades propostas  
nas aulas presenciais 
e/ou empenho nas 

atividades propostas 
nas sessões 

síncronas e no 
trabalho autónomo; 

 

 8% 
Pontualidade nas 
aulas presenciais 

e/ou sessões 
síncronas. 

 

1% 
Cumprimento das 
regras de sala de 

aula e/ou das regras 
das sessões 
síncronas; 

 

1% 

Observação 

direta 

10 % 

 

G
relh

as d
e o

b
servação

/R
egisto

s 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

- Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera-os 
como ativos em diferentes aspetos da vida. 
- Exprime as suas necessidades e procura as ajudas e apoios 
mais eficazes para alcançar os seus objetivos. 
- É responsável e autónomo. 
- Aspira ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação. 
- Avalia o seu próprio trabalho e identifica progressos, lacunas 
e dificuldades na sua aprendizagem. 

Avaliação/Classificação final 

1º Período 
Média das classificações obtidas nos instrumentos de recolha de dados no 1.º período, de acordo com a respetiva 
valorização. 

2º Período 
Média das classificações obtidas nos instrumentos de recolha de dados nos 1.º e 2.º períodos, de acordo com a respetiva 
valorização. 

3º Período 
Média das classificações obtidas nos instrumentos de recolha de dados nos 1.º, 2.º e 3.º períodos, de acordo com a 
respetiva valorização. 


