
 

                        1.º CICLO – 2019/20 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Matemática 
 

2.º ANO 
 
A avaliação incide sobre conhecimentos adquiridos, capacidades desenvolvidas e atitudes manifestadas pelo aluno no âmbito do programa da disciplina. 

ORGANIZADOR 

TEMA  

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

(CONHECIMENTOS E CAPACIDADES) 
PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO  

Números e 

Operações 

- Lê e representa qualquer número natural até 1000, identificando o valor posicional dos números que o compõem. 

- Efetua contagens progressivas e regressivas envolvendo números até mil. 

- Efetua contagens de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e de 100 em 100. 

- Distingue os números pares dos números ímpares. 

- Constrói e sabe de memória as tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 

- Utiliza adequadamente o termo “metade”, relacionando-o com o dobro. 

- Efetua adições, subtrações, multiplicações e divisões. 

- Utiliza frações para referir cada uma das partes de um todo dividido. 

Conhecedor/ Sabedor/ 
Culto/ Informado 

 (A, B, G, I, J) 
 

Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

Leitor 

(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Ficha de avaliação 

final de período  

20% 

 

 

Trabalho individual 

20% 

 

 

Trabalho de grupo 

20% 

 

 

Interações orais 

20% 

Geometria e 

Medida 

- Situa-se e situa objetos no espaço. 

- Reconhece e representa figuras geométricas. 

- Identifica sólidos geométricos. 

- Utiliza corretamente os termos «quarto de volta», «virar à direita» e «virar à esquerda» do ponto de vista de um 

observador. 

- Utiliza e relacionar corretamente os termos «dia», «semana», «mês» e «ano». 

- Lê e escreve a medida de tempo apresentada num relógio de ponteiros, em horas, meias horas e quartos de hora. 

- Lê e interpreta calendários e horários. 

- Lê e escreve quantias de dinheiro, decompostas em euros e cêntimos. 

- Resolve problemas envolvendo quantias em dinheiro. 

- Compara áreas de figuras, utilizando as respetivas medidas, fixada uma mesma unidade de área. 

- Compara massas. 

- Mede capacidades, fixando um recipiente como unidade de volume. 

-Mede volumes de construções, efetuando decomposições em partes geometricamente iguais, tomadas como unidade de 

volume. 



 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

 

A. Linguagens 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.  

 

Nota: A componente de currículo Cidadania e Desenvolvimento e TIC, é uma área de integração transversal e de articulação interdisciplinar, com abordagem 

de natureza interdisciplinar, conforme o estipulado no Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

 

 

 

 

 

 

 

- Mede distâncias e comprimentos. 
 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto / informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Crítico/ analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

Organização e 

tratamento de 

dados  

- Constrói e interpreta diagramas de Venn e Carroll. 

- Lê tabelas de frequência absolutas, gráficos de pontos e pictogramas em diferentes escalas.   

- Recolhe dados utilizando esquemas de contagens (tallycharts) e representá-los em tabelas de frequências absolutas. 

- Retira informação e representa dados através de gráficos de pontos e de pictogramas. 



 

ORGANIZADOR 
TEMA 

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

Muito bom Bom  Suficiente  Insuficiente  

Números e 
operações 

Revela bastante facilidade:   

Na leitura e representação de qualquer 

número natural até 1000, identificando o 

valor posicional dos números que o 

compõem. 

- Em efetuar contagens progressivas e 

regressivas envolvendo números até mil. 

- Em efetuar contagens de 2 em 2, de 5 

em 5, de 10 em 10 e de 100 em 100. 

- Em distinguir os números pares dos 

números ímpares. 

- Na construção e memorização das 

tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 

- Na utilização adequada do termo 

“metade”, relacionando-o com o dobro. 

- Em efetuar adições, subtrações, 

multiplicações e divisões. 

- Na utiliza de frações para referir cada 

uma das partes de um todo dividido. 

Revela facilidade: 

Na leitura e representação de qualquer 

número natural até 1000, identificando o 

valor posicional dos números que o compõem. 

- Em efetuar contagens progressivas e 

regressivas envolvendo números até mil. 

- Em efetuar contagens de 2 em 2, de 5 em 5, 

de 10 em 10 e de 100 em 100. 

- Em distinguir os números pares dos números 

ímpares. 

- Na construção e memorização das tabuadas 

do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 

- Na utilização adequada do termo “metade”, 

relacionando-o com o dobro. 

- Em efetuar adições, subtrações, 

multiplicações e divisões. 

- Na utiliza de frações para referir cada uma 

das partes de um todo dividido. 

Revela alguma facilidade: 

Na leitura e representação de qualquer 

número natural até 1000, identificando 

o valor posicional dos números que o 

compõem. 

- Em efetuar contagens progressivas e 

regressivas envolvendo números até 

mil. 

- Em efetuar contagens de 2 em 2, de 

5 em 5, de 10 em 10 e de 100 em 100. 

- Em distinguir os números pares dos 

números ímpares. 

- Na construção e memorização das 

tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 

- Na utilização adequada do termo 

“metade”, relacionando-o com o 

dobro. 

- Em efetuar adições, subtrações, 

multiplicações e divisões. 

- Na utiliza de frações para referir 

cada uma das partes de um todo 

dividido. 

Revela muitas dificuldades: 

Na leitura e representação de qualquer 

número natural até 1000, identificando 

o valor posicional dos números que o 

compõem. 

- Em efetuar contagens progressivas e 

regressivas envolvendo números até 

mil. 

- Em efetuar contagens de 2 em 2, de 

5 em 5, de 10 em 10 e de 100 em 100. 

- Em distinguir os números pares dos 

números ímpares. 

- Na construção e memorização das 

tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 

- Na utilização adequada do termo 

“metade”, relacionando-o com o 

dobro. 

- Em efetuar adições, subtrações, 

multiplicações e divisões. 

- Na utiliza de frações para referir 

cada uma das partes de um todo 

dividido. 

Geometria e 
Medida 

Revela bastante facilidade: 

- Em situar-se e situar objetos no espaço. 

- No reconhecimento e representação de 

figuras geométricas. 

- Na identificação de sólidos geométricos. 

- Na correta utilização dos termos «quarto 

de volta», «virar à direita» e «virar à 

Revela bastante facilidade: 

- Em situar-se e situar objetos no espaço. 

- No reconhecimento e representação de 

figuras geométricas. 

- Na identificação de sólidos geométricos. 

- Na correta utilização dos termos «quarto de 

volta», «virar à direita» e «virar à esquerda» 

do ponto de vista de um observador. 

Revela bastante facilidade: 

- Em situar-se e situar objetos no 

espaço. 

- No reconhecimento e representação 

de figuras geométricas. 

- Na identificação de sólidos 

geométricos. 

Revela bastante facilidade: 

- Em situar-se e situar objetos no 

espaço. 

- No reconhecimento e representação 

de figuras geométricas. 

- Na identificação de sólidos 

geométricos. 



 

esquerda» do ponto de vista de um 

observador. 

- Na utilização e no correto 

relacionamento dos termos «dia», 

«semana», «mês» e «ano». 

- Na leitura e escrita da medida de tempo 

apresentada num relógio de ponteiros, em 

horas, meias horas e quartos de hora. 

- Na leitura e interpretação de calendários 

e horários. 

- Na leitura e escrita de quantias de 

dinheiro, decompostas em euros e 

cêntimos. 

- Na Resolução de problemas envolvendo 

quantias em dinheiro. 

- Na comparação de áreas de figuras, 

utilizando as respetivas medidas, fixada 

uma mesma unidade de área. 

- Na comparação de massas. 

- Na medição de capacidades, fixando um 

recipiente como unidade de volume. 

- Na medição de volumes de construções, 

efetuando decomposições em partes 

geometricamente iguais, tomadas como 

unidade de volume. 

- Na medição de distâncias e 

comprimentos. 

- Na utilização e no correto relacionamento 

dos termos «dia», «semana», «mês» e «ano». 

- Na leitura e escrita da medida de tempo 

apresentada num relógio de ponteiros, em 

horas, meias horas e quartos de hora. 

- Na leitura e interpretação de calendários e 

horários. 

- Na leitura e escrita de quantias de dinheiro, 

decompostas em euros e cêntimos. 

- Na Resolução de problemas envolvendo 

quantias em dinheiro. 

- Na comparação de áreas de figuras, 

utilizando as respetivas medidas, fixada uma 

mesma unidade de área. 

- Na comparação de massas. 

- Na medição de capacidades, fixando um 

recipiente como unidade de volume. 

- Na medição de volumes de construções, 

efetuando decomposições em partes 

geometricamente iguais, tomadas como 

unidade de volume. 

- Na medição de distâncias e comprimentos. 

- Na correta utilização dos termos 

«quarto de volta», «virar à direita» e 

«virar à esquerda» do ponto de vista 

de um observador. 

- Na utilização e no correto 

relacionamento dos termos «dia», 

«semana», «mês» e «ano». 

- Na leitura e escrita da medida de 

tempo apresentada num relógio de 

ponteiros, em horas, meias horas e 

quartos de hora. 

- Na leitura e interpretação de 

calendários e horários. 

- Na leitura e escrita de quantias de 

dinheiro, decompostas em euros e 

cêntimos. 

- Na Resolução de problemas 

envolvendo quantias em dinheiro. 

- Na comparação de áreas de figuras, 

utilizando as respetivas medidas, 

fixada uma mesma unidade de área. 

- Na comparação de massas. 

- Na medição de capacidades, fixando 

um recipiente como unidade de 

volume. 

- Na medição de volumes de 

construções, efetuando decomposições 

em partes geometricamente iguais, 

tomadas como unidade de volume. 

- Na medição de distâncias e 

comprimentos. 

- Na correta utilização dos termos 

«quarto de volta», «virar à direita» e 

«virar à esquerda» do ponto de vista 

de um observador. 

- Na utilização e no correto 

relacionamento dos termos «dia», 

«semana», «mês» e «ano». 

- Na leitura e escrita da medida de 

tempo apresentada num relógio de 

ponteiros, em horas, meias horas e 

quartos de hora. 

- Na leitura e interpretação de 

calendários e horários. 

- Na leitura e escrita de quantias de 

dinheiro, decompostas em euros e 

cêntimos. 

- Na Resolução de problemas 

envolvendo quantias em dinheiro. 

- Na comparação de áreas de figuras, 

utilizando as respetivas medidas, 

fixada uma mesma unidade de área. 

- Na comparação de massas. 

- Na medição de capacidades, fixando 

um recipiente como unidade de 

volume. 

- Na medição de volumes de 

construções, efetuando decomposições 

em partes geometricamente iguais, 

tomadas como unidade de volume. 

- Na medição de distâncias e 

comprimentos. 



 

Organização e 
tratamento de 

dados  

Revela bastante facilidade: 

- Na construção e interpretação de 

diagramas de Venn e Carroll. 

- Na Leitura de tabelas de frequência 

absolutas, gráficos de pontos e 

pictogramas em diferentes escalas.   

- Na recolha de dados utilizando esquemas 

de contagens (tallycharts) e representá-

los em tabelas de frequências absolutas. 

- Em retirar informação e representar 

dados através de gráficos de pontos e de 

pictogramas. 

Revela facilidade: 

Na construção e interpretação de diagramas 

de Venn e Carroll. 

- Na Leitura de tabelas de frequência 

absolutas, gráficos de pontos e pictogramas 

em diferentes escalas.   

- Na recolha de dados utilizando esquemas de 

contagens (tallycharts) e representá-los em 

tabelas de frequências absolutas. 

- Em retirar informação e representar dados 

através de gráficos 

 

 

 

Revela alguma facilidade: 

Na construção e interpretação de 

diagramas de Venn e Carroll. 

- Na Leitura de tabelas de frequência 

absolutas, gráficos de pontos e 

pictogramas em diferentes escalas.   

- Na recolha de dados utilizando 

esquemas de contagens (tallycharts) e 

representá-los em tabelas de 

frequências absolutas. 

- Em retirar informação e representar 

dados através de gráficos 

 

 

Revela muitas dificuldades: 

Na construção e interpretação de 

diagramas de Venn e Carroll. 

- Na Leitura de tabelas de frequência 

absolutas, gráficos de pontos e 

pictogramas em diferentes escalas.  

- Na recolha de dados utilizando 

esquemas de contagens (tallycharts) e 

representá-los em tabelas de 

frequências absolutas. 

- Em retirar informação e representar 

dados através de gráficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA COMPORTAMENTAL 

(VALORES E ATITUDES) 

DESCRITORES INDICADORES 
 

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

Participação 

1. Coopera com 

os colegas na 

realização das 

tarefas.  

2. Participa na 

aula de forma 

oportuna e 

empenhada.  

3. Realiza as 

atividades de 

forma 

autónoma. 

Muito bom Bom Suficiente Insuficiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registos de 

observação 

(20%) 

 

 

 

 

 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos descritores de 

desempenho, mobilizando com 

eficácia competências ao 

serviço da operacionalização 

de projetos interdisciplinares. 

Para além disso, contribuiu 

ativamente para o sucesso das 

atividades desenvolvidas. 

O aluno evidenciou a prossecução 

dos descritores de desempenho, 

mobilizando competências ao 

serviço da operacionalização de 

projetos interdisciplinares. 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos descritores 

de desempenho, mobilizando 

competências mínimas ao 

serviço da operacionalização 

de projetos interdisciplinares. 

O aluno não evidenciou a 

prossecução dos descritores de 

desempenho. 

Comportamento 

1. Cumpre as 

regras pré-

estabelecidas. 

2. Respeita os 

colegas e o 

professor.  

3. Respeita o 

espaço escolar. 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos descritores 

de desempenho, mobilizando 

com eficácia competências ao 

serviço da operacionalização 

de projetos interdisciplinares. 

Para além disso, contribuiu 

ativamente para o sucesso das 

atividades desenvolvidas 

O aluno evidenciou a prossecução 

dos descritores de desempenho, 

mobilizando competências ao 

serviço da operacionalização de 

projetos interdisciplinares 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos descritores 

de desempenho, mobilizando 

competências mínimas ao 

serviço da operacionalização 

de projetos interdisciplinares. 

O aluno não evidenciou a 

prossecução dos descritores 

de desempenho.  

Responsabilidade 

1. É assíduo.  

2. É pontual.  

3. Realiza os 

trabalhos 

propostos.  

4. É organizado.  

5. Traz o 

material 

necessário à 

aula. 

 


