
 Direcção Regional de Educação do Centro 

       
MATRIZ (3º Ciclo) 

 

 

Competências 
Aprendizagens 

(Conteúdos) 
Estrutura Cotações Critérios de Classificação Material 

 

 Pesquisar em várias 

fontes (Internet, Manuais, 

…); 

 

 Apresentar de forma 

sumária e coerente a 

actividade elaborada; 

 

 Expressar-se oralmente 

e por escrito, 

correctamente; 

 

 Utilizar tecnologias de 

Informação e 

 

 

 

Investigar na Internet, em 

manuais da disciplina, 

enciclopédias, … sobre 

um tema no âmbito da 

História da Matemática 

 

  

 

 

 

 Elaborar e 

apresentar um 

relatório escrito, com 

o máximo de 5 folhas 

ou 10 páginas, em 

letra impressa, com 

tamanho 12, e 

espaço de linha e 

meia, com margens 

direita 2,5, esquerda 

2, superior 2 e 

inferior 2; 

 

 

5% 

 

 

15% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 Apresentação/estrutura do relatório 

 

 

 Rigor e pertinência dos conceitos e 

ideias apresentadas no relatório 

 

 

 Criatividade na elaboração/ 

apresentação do relatório 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

 

 

 

 

 

Época   Junho e Setembro Ano lectivo 2010/2011 

Objecto de Avaliação Prova de Exame de Equivalência à Frequência do 3º ciclo (9º ano) 

Disciplina Área de Projecto – Código 25 Departamento Matemática e Ciências Experimentais 

Modalidade da Prova Oral Duração 30 a 45 min Tolerância Não tem 
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comunicação; 

 Identificar os 

conteúdos necessários 

para realizar a 

actividade proposta. 

 Defesa do relatório 

produzido durante a 

prova oral. 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

45% 

 

 Qualidade e rigor da expressão oral 

na apresentação e defesa do 

trabalho elaborado, evidenciada na 

prova oral 

 

 

 Aprendizagens efectuadas, cuja 

verificação ocorrerá durante a 

prova  oral  

  

 

Fases do processo:  

1ª- Entrega da actividade a executar, ao aluno (7 dias úteis antes da data de realização da defesa oral). 

2ª - Entrega ao secretariado de exames, da actividade realizada e respectivo relatório (até 2 dias antes da realização da defesa oral). 

3ª - Apresentação perante o júri do trabalho realizado. 

 

Nota: As fases do processo serão calendarizadas e publicitadas em tempo oportuno e utilizando os mecanismos habituais. 

 

Considerações finais:  

No acto de entrega do relatório, o aluno terá de indicar o suporte multimédia ou outro que pretende utilizar na defesa do seu projecto. Desta forma, a escola irá criar condições para que os recursos 

materiais e técnicos solicitados possam estar disponíveis no dia e hora de realização da prova. 

 

 

 
Professores responsáveis 

 
__________________________       __________________________ 

(                                                  )       (                                                 ) 

Coordenador de Departamento 
 

______________________________________________ 

(                                                  ) 


