
Síntese da Planificação e Critérios de Avaliação da Disciplina de Matemática 6º ANO 

 

 

 

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

 

 

1.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 Potências de expoente 

natural. Decomposição 

de um número natural 

em factores primos 

 Áreas e volumes 

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 

 Sequências e 

regularidades 

 Proporcionalidade 

direta 

 Isometrias no plano 

 

 

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 

 Números Racionais 

 Organização 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 3.º Período: DC1+DC2+DA 


