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  3º Ciclo Matemática - 8º Ano  

Metas/Objetivos 
 

Conteúdos Programáticos 

Critérios de Avaliação 
Instrumentos 
de Avaliação 

Domínios e 
subdomínios 

Objetivos gerais   

 
 
 
 
 
NÚMEROS E 
OPERAÇÕES: 
-Dízimas finitas, 
infinitas periódicas 
e não periódicas 
 
Metas NO8: 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.12 
 
 
 
 
-Potências de 
expoente inteiro 
 
Metas NO8: 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 
3.1, 3.2 
 
NÚMEROS E 

 
 
 
 

 Desenvolver a noção de 
número real e usar as 
propriedades dos números 
reais 

 Desenvolver destrezas de 
cálculo 
 
 
 
 
 

 
 

 Desenvolver destrezas de 
cálculo com potências 

 Representar grandezas em 
notação científica 

 Operar com números 
representados em notação 
científica 

 
 

 Aplicar o Teorema de 

 
NÚMEROS REAIS 

 Dízimas finitas e infinitas periódicas 

 Representação de números racionais através de dízimas 

finitas ou infinitas periódicas 

 Conversão em fração de uma dízima infinita periódica 

 Representação na reta numérica de números racionais 
dados na forma de dízima 

 Números irracionais e dízimas infinitas não periódicas 

 Conjunto dos números reais, IR 

 

 

POTÊNCIAS DE EXPOENTE INTEIRO 

 Potências de expoente não positivo  

 Operações  com potências de expoente inteiro 

 Representação de números racionais em notação 
científica 

 Operações em notação científica 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

 
Observa e coloca 
questões pertinentes, 
relaciona ideias e 
persiste nas tarefas 
matemáticas. 
 
 
Interpreta enunciados, 
escolhe estratégias 
adequadas e verifica 
criticamente os 
resultados, justificando 
o seu raciocínio. 
 
 
Efetua cálculo escrito, 
mental e estimativas 
utilizando as diferentes 
operações. 
 
Utiliza instrumentos 
matemáticos (régua, 
transferidor, compasso, 
calculadora,...) 
 
 

 
Grelhas de 
registos de 
observação  
 
 
 
 
 
Observação 
direta/participa
ção no trabalho 
da aula 
 
 
 
 
 
Registos de 
participação 
oral e escrita 
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OPERAÇÕES/ 
GEOMETRIA E 
MEDIDA: 
-Teorema de 
Pitágoras 
-Problemas 
 
Metas NO8: 2.9 
GM8: 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2 
 
 
 
GEOMETRIA E 
MEDIDA: 
Vetores, 
translações e 
isometrias 
 
Metas GM8: 3, 
4.1, 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNÇÕES, 
SEQUÊNCIAS E 
SUCESSÕES: 
-Função linear e 
afim 

Pitágoras na resolução de 
problemas 

 Aplicar o recíproco do 
teorema de Pitágoras na 
resolução de problemas 
 
 
 
 
 
 
 

 Compreender as noções de 
vetor e de translação e 
identificar e efetuar 
translações 

 Compor translações e 
relacionar com a adição de 
vetores 

 Reconhecer as propriedades 
das isometrias 

 Identificar isometrias no 
quotidiano 
 
 
 
 
 
 

 Compreender o conceito de 
função e usarem situações 
diversas, em particular a 
função linear e a afim 

 Decomposição de um triângulo de um triângulo 
retângulo pela altura referente à hipotenusa 

 Demonstração e aplicação do Teorema de Pitágoras 

 Construção geométrica de radicais de nºs naturais e 
representá-los na reta numérica, por utilização 

do Teorema de Pitágoras 

 Aplicação do Teorema de Pitágoras no espaço 

 

 

VETORES, TRANSLAÇÕES E ISOMETRIAS 

 Isometrias 

 Translação 

-Vetores 

- Soma de um ponto com um vetor 

               - Adição de vetores 

- Translação determinada por um vetor 

-Composição de translações  

 Classificação de Isometrias 

 

 

GRÁFICOS DE FUNÇÕES AFINS 

 Função linear e função afim 

 Equação de uma reta não vertical e gráfico de uma função 

linear ou afim 

 Declive da reta não vertical definida por dois pontos 

Constrói e manipula 
objetos geométricos 
 
 
Lê, interpreta e utiliza 
informação 
matemática (textos, 
diagramas, tabelas, 
gráficos, símbolos, ...) 
 
 
Compreende, 
interpreta e expressa 
ideias matemáticas por 
escrito, oralmente ou 
de uma forma visual. 
 
 
Recolhe, organiza e 
interpreta, de forma 
criteriosa, informação 
matemática. 
 
Realiza as tarefas 
propostas  
 
Realiza tarefas por 
iniciativa própria. 
 
Faz os registos das 
aulas 
 
Intervem de forma 
adequada 

Trabalhos 
individuais /a 
pares /em 
grupo 
 
 
 
 
 
Observação/ 
correção dos 
trabalhos de 
casa ou 
produzidos nas 
aulas 
 
 
 
 
 
Fichas de 
avaliação 
 
 
 
 
 
Fichas de auto e 
heteroavaliação 
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-Gráficos das  
funções linear e 
afim 
 
Metas FSS8: 
1.1,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 
2.3 
 
 
ÁLGEBRA: 
-Monómios e 
polinómios 
 
Metas ALG8: 2.10, 
2.11, 2.12, 2.13, 
2.14, 3, 4.1, 4.2 
 
 
 
 
-Equações e 
Sistemas de 
Equações 
 
Metas ALG8: 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
6.1,7.1, 
7.2,8.1,8.2,8.3,8.4, 
9.1 
 
 
 
 

 Representar graficamente 
uma função linear ou afim 

 Determinar a expressão 
algébrica de uma função 
cujo gráfico é uma reta não 
vertical 
 
 
 
 

 Interpretar e representar 
situações, em contextos 
diversos, usando a 
linguagem e os 
procedimentos algébricos 

 Interpretar fórmulas em 
contextos matemáticos e 
não matemáticos 

 
 
 

 Identificar equações do 
2ºgrau completas e 
incompletas 

 Identificar e resolver 
equações do 2ºgrau 

 Identificar e resolver 
equações literais em 
diferentes contextos 

 Resolver sistemas de 
equações 

 Interpretar 
geometricamente resolução 

 

 

 

 

 

 

MONÓMIOS E POLINÓMIOS  

 Monómios e polinómios 

 Adição algébrica e multiplicação de polinómios 

 Casos notáveis da multiplicação 

 Fatorização de polinómios  

 

 

EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES 

 Equações incompletas do 2º grau 

 Lei do anulamento do produto 

 Resolução de problemas utilizando equações do 2º grau 

 Equações literais 

 Sistemas de duas equações do 1º grau a duas incógnitas 

  

 

 

 
Respeita as ideias dos 
outros 
 
Revela espírito de 
interajuda 
 
Reflete e critica o seu 
trabalho e o dos 
colegas. 
 
Respeita regras 
estipuladas. 
 
É assíduo e pontual 
 
 
Não esquece o material 
necessário 
 
Revela hábitos de 
trabalho 

. 
 
Adopta atitudes de 
cooperação e 
solidariedade. 

Caderno diário 
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ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE 
DADOS: 
-Quartis 
-Diagramas de 
extremos e quartis 
 
Metas OTD8: 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de um sistema de equações 
e classificá-lo. 
 
 
 

 Compreender a informação 
de natureza estatística e 
desenvolver uma atitude 
crítica face a esta 
informação 

 Organizar e tratar conjuntos 
de dados e interpretar os 
resultados 

 Representar conjuntos de 
dados de diversas formas e 
identificar a mais adequada 
em cada situação. 

 Desenvolver o vocabulário 
estatístico e aplicá-lo 
corretamente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIAGRAMAS DE EXTREMOS E QUARTIS 

 Tabelas de frequência absoluta e relativa 

 Medidas de localização: média e moda 

 Quartis 

 Diagrama de extremos e quartis 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 

Disciplina: Matemática/ 3ºciclo 

 Aspetos possíveis de serem observados 

Nível 1 . Não comparece às aulas e mantém situação de faltas injustificadas. 

. Não revela sentido de responsabilidade e não cumpre as normas estabelecidas. 

. Não realiza as tarefas propostas na sala de aula. 

. Não atinge as metas curriculares previstas. 

Nível 2 

. Não atinge as metas curriculares e revela afastamento do esperado para este nível de ensino. 

. Revela muitas dificuldades na resolução de problemas, no raciocínio e na comunicação em contexto 
matemático. 

. Revela muitas dificuldades na destreza de cálculo numérico. 

. Não revela sentido de responsabilidade e muitas vezes não cumpre as normas estabelecidas. 

. Não revela esforço na realização das tarefas ou inicia a realização das tarefas mas não as concretiza, 
desistindo facilmente. 

. Ainda necessita de grande apoio, não decide autonomamente.  

Nível 3 

.Atinge as metas curriculares consideradas essenciais com um grau de consecução satisfatório. 

. Revela algumas dificuldades na resolução de problemas, no raciocínio e na comunicação em contexto 
matemático. 

. Revela alguma destreza no cálculo numérico. 

. Nem sempre coopera e/ou nem sempre participa organizadamente. 

. Revela algum sentido de responsabilidade e habitualmente cumpre as normas estabelecidas. 

. Demonstra persistência embora nem sempre realize as tarefas corretamente. 

. Revela alguma autonomia. 

Nível 4 

. Atinge as metas curriculares com um bom grau de consecução.  

. Participa ativamente nas atividades desenvolvidas. 

. Resolve situações problemáticas escolhendo estratégias adequadas, nem sempre verificando criticamente os 
resultados. 

. Revela destreza no cálculo numérico. 

. Coopera e participa de forma organizada. 

. Revela interesse e manifesta sentido de responsabilidade. 

. É persistente e empenha-se realizando bem as tarefas. 

. Revela autonomia e realiza tarefas por iniciativa própria. 

Nível 5 

. Atinge as metas curriculares com um grau de consecução muito bom. 

. Participa ativamente nas atividades desenvolvidas propondo ideias e soluções. 

. Resolve situações problemáticas escolhendo estratégias adequadas e verificando criticamente os resultados. 

. Revela boa destreza no cálculo numérico. 

. Coopera e participa muito bem e de forma organizada. 

. Revela muito interesse e sentido de responsabilidade. 

. É persistente e realiza bem as tarefas revelando grande empenhamento. 

. É autónomo e age a partir de decisões corretas. 

 


