
 
 

Síntese da Planificação e Critérios de Avaliação da Disciplina de Matemática 5º ANO 

 

 

 

Material Básico para a aula: Manual; caderno; material de escrita; régua; transferidor; compasso e outros sempre que solicitados pelo 
professor. 

 
 

1.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 Números naturais  

 Expressões algébricas e 
propriedades das 
operações 

 Medidas 

 Propriedades 
geométricas 

 Números racionais não 
negativos 
 
 

Domínio Cognitivo/Procedimental 
(capacidades, aptidões, conhecimentos) 

 
70% 

 

DC1 = 50% da média aritmética das 

classificações de todos os testes sumativos 
realizados pelo aluno até ao momento da 
avaliação. 

DC2 = 20% da média das classificações de 

todos os registos de outros elementos de 
avaliação escrita até ao momento da 
avaliação : questão-aula; mini-testes;  fichas 
individuais ou em grupo. 

 
Domínio Atitudinal (Socioafetivo) 

30% 

DA=Autonomia (25%); Responsabilidade 
(25%); Empenho/Cooperação e Participação 
(25%); Sociabilidade (25%) 

Classificação final do 1.º Período: DC1+DC2+DA 

2.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 
 Números racionais não 

negativos 

 Expressões algébricas e 
propriedades das 
operações 

 Propriedades 
geométricas - Triângulos 
e quadriláteros 

 Representação e 
tratamento de dados 
 
 

Domínio Cognitivo/Procedimental 
(capacidades, aptidões, conhecimentos) 

 
70% 

DC1 = 50% da média aritmética das 

classificações de todos os testes sumativos 
realizados pelo aluno até ao momento da 
avaliação. 

DC2 = 20% da média das classificações de 

todos os registos de outros elementos de 
avaliação escrita até ao momento da 
avaliação: questão-aula; mini-testes; fichas 
individuais ou em grupo. 

 
Domínio Atitudinal (Socioafetivo) 

30% 

DA=Autonomia (25%); Responsabilidade 
(25%); Empenho/Cooperação e Participação 
(25%); Sociabilidade (25%) 

Classificação final do 2.º Período: DC1+DC2+DA 

3.º Período 
 Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 Representação e 
tratamento de dados 

 Gráficos cartesianos 

 Medida - Área 
 

Domínio Cognitivo/Procedimental 
(capacidades, aptidões, conhecimentos) 

 
70% 

DC1 = 50% da média aritmética das 
classificações de todos os testes sumativos 
realizados pelo aluno até ao momento da 
avaliação. 

DC2 = 20% da média das classificações de 
todos os registos de outros elementos de 
avaliação escrita até ao momento da 
avaliação: questão-aula; mini-testes; fichas 
individuais ou em grupo. 

 
Domínio Atitudinal (Socioafetivo) 

30% 

DA=Autonomia (25%); Responsabilidade 
(25%); Empenho/Cooperação e Participação 
(25%); Sociabilidade (25%) 

Classificação final do 3.º Período: DC1+DC2+DA 


