
 

 

Síntese da Planificação e Critérios de Avaliação da Disciplina de Matemática 8ºANO 

 

 

 

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

 

1.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 Teorema de Pitágoras 

 

 Números racionais. 

Números reais. 

 

 Vetores, translações e 

isometrias. 

Domínio Cognitivo/Procedimental 
(capacidades, aptidões, conhecimentos) 

 
75% 

 

DC1 = 70% da média aritmética das 
classificações de todos os testes sumativos 
realizados pelo aluno até ao momento da 
avaliação. 

DC2 = 5% 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) 

25% 

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 

 Gráficos e funções afins. 

 

 Monómios e polinómios. 

Equações incompletas do 

2º grau. 

 

 

 

Domínio Cognitivo/Procedimental 
(capacidades, aptidões, conhecimentos) 

 
75% 

DC1 = 70% da média aritmética das 
classificações de todos os testes sumativos 
realizados pelo aluno até ao momento da 
avaliação. 

DC2 = 5% 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) 

25% 

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 
 

 Equações literais. 

Sistemas de equações do 

1º grau com duas 

incógnitas. 

 Organização e 

tratamento de dados 

 Diagramas de extremos e 

quartis 

Domínio Cognitivo/Procedimental 
(capacidades, aptidões, conhecimentos) 

 
75% 

DC1 = 70% da média aritmética das 
classificações de todos os testes sumativos 
realizados pelo aluno até ao momento da 
avaliação. 

DC2 = 5% 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) 

25% 

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

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


