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DOMÍNIOS e PONDERAÇÃO 
(TEMAS ORGANIZADORES) 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 
ALUNOS/ACPA 

MEIOS DE RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

Números e Operações 
35% 

Lê e representa números no sistema da numeração decimal até 100. 

Efetua contagens progressivas e regressivas. 

Reconhece e memoriza factos básicos da adição e da subtração 
através da representação horizontal e vertical. 

Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo 
número. 

Compara e ordena números, realiza estimativas de quantidades, de 
somas e diferenças. 

Reconhece e descreve regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas. 

Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com 
números naturais. 

Exprime oralmente e por escrito, ideias matemáticas, explica 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 

Desenvolve interesse pela matemática, confiança, persistência e 
autonomia. 

Respeitador da diferença  
(A, B, E, F, H)  
 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G)  
 
 
Questionador e Comunicador  
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)  
 
 

Participativo/Colaborador/ 
Cooperante/Responsável/ Autónomo (B, 
C, D, E, F, G, I, J) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  

 

Rubricas 

Questionários 

Grelhas de observação de 

desempenhos 

Listas de verificação 

Fichas/Testes 

Questões de aula 

Autoavaliação 

Heteroavaliação  

Geometria e Medida 
35% 

Identifica, interpreta e descreve relações espaciais, situando-se no 
espaço. 

Identifica e compara sólidos geométricos, reconhece semelhanças e 
diferenças. 

Descreve figuras planas, identifica as suas propriedades. 
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Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas. 

Compara e ordena objetos de acordo com a grandeza comprimento 
e mede-os utilizando diferentes unidades de medida.  

Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas da Zona 
Euro. 

Reconhece e relaciona entre si, intervalos de tempo (hora, dia, 
semana, mês e ano). 

 Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo 
a visualização e a medida. 

Exprime ideias matemáticas e explica raciocínios. 

Desenvolve interesse pela Matemática. 

Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos, assim como persistência e autonomia em lidar com 
situações que envolvam a Matemática. 

Criativo (A, C, D, J) 

 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

Organização e Tratamento de 
Dados 
30% 

Recolhe, organiza e interpreta dados qualitativos e quantitativos 
utilizando diferentes representações. 

 Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas. 

Exprime, oralmente e por escrito, raciocínios matemáticos.  

Desenvolve interesse pela Matemática.  

Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos 
matemáticos. 

Desenvolve persistência e autonomia em lidar com situações que 
envolvam a Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Docentes Responsáveis: Coordenação do 1.º ano 
 

Coordenador de Departamento do 1.ºCEB 
 

Critérios de Avaliação de Matemática – 

1.ºano: 

 

Aprovado em CP: 
 

  2021/2022 2021/10/08 Página 3 de 4 
 

DOMÍNIOS e 
PONDERAÇÃO 

ESCALA 

MB BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Números e 
operações 

40% 

Efetua contagens progressivas e 
regressivas com muita facilidade. 

Revela bastante segurança na leitura e 
representação de números naturais.  

Compõe e decompõe com clareza e 
rigor números naturais. 

Domina muito bem as técnicas da 
adição e da subtração na sua 
representação horizontal e vertical. 

Aplica com muita facilidade, 
regularidades e sequências. 

Apresenta estratégias muito adequadas 
para a resolução de problemas. 

Efetua contagens progressivas e 
regressivas com facilidade. 

Revela segurança na leitura e 
representação de números naturais. 

 Compõe e decompõe com clareza 
números naturais. 

Domina bem a técnica da adição e da 
subtração na sua representação 
horizontal e vertical. 

Aplica com facilidade regularidades e 
sequências. 

Apresenta estratégias adequadas 
para a resolução de problemas. 

Efetua contagens progressivas e 
regressivas, com fragilidades pontuais. 

Revela alguma segurança na leitura e 
representação de números naturais. 

Compõe e decompõe números, com 
fragilidades pontuais. 

Domina a técnica da adição e da subtração 
na sua representação horizontal e vertical, 
com fragilidades pontuais. 

Aplica com alguma facilidade 
regularidades e sequências. 

Apresenta estratégias razoavelmente 
adequadas para a realização de problemas. 

Efetua contagens progressivas e 
regressivas com muita dificuldade. 

Revela muita dificuldade na leitura e 
representação de números naturais. 

Revela muita dificuldade em realizar 
contagens progressivas e regressivas. 

Revela muitas dificuldades na 
composição e decomposição números. 

Revela muitas dificuldades nas técnicas 
da adição e da subtração de números 
naturais. 

Apresenta estratégias pouco adequadas 
para a realização de problemas. 

Geometria e 
medida 

30% 

Visualiza e compreende com muita 
facilidade as propriedades das figuras 
geométricas bem como dos sólidos 
geométricos. 

 Compreende com muita facilidade as 
noções de grandeza e processos de 
medida. 

Apresenta estratégias muito adequadas 
para a resolução de prolemas e 
raramente comete erros na sua 
aplicação. 

Visualiza e compreende com 
facilidade as propriedades das 
figuras geométricas bem como dos 
sólidos geométricos. 

 Compreende com facilidade as 
noções de grandeza e processos de 
medida. 

Apresenta estratégias adequadas 
para a resolução de problemas e 
comete erros pontuais. 

Visualiza e compreende as propriedades 
das figuras geométricas bem como dos 
sólidos geométricos, com fragilidades 
pontuais. 

Compreende as noções de grandeza e os 
processos de medida, com fragilidades 
pontuais. 

Apresenta estratégias nem sempre 
adequadas para a realização de problemas, 
mas comete alguns erros na sua aplicação. 

Revela muitas dificuldades na 
visualização e compreensão das 
propriedades das figuras geométricas e 
dos sólidos geométricos. 
Revela muitas dificuldades na 
compreensão das noções de grandeza e 
os processos de medida. 
 Apresenta estratégias pouco 
adequadas para a realização de 
problemas e comete bastantes erros na 
sua aplicação. 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
30% 

Compreende e aplica com muita 
facilidade informação estatística 
representada de diversas formas. 

Apresenta estratégias muito adequadas 
para a resolução de problemas. 

 

Compreende e aplica com facilidade 
informação estatística representada 
de diversas formas. 

Apresenta estratégias adequadas 
para a resolução de problemas. 

Compreende e aplica informação 
estatística representada, com fragilidades 
pontuais. 
Apresenta estratégias nem sempre 
adequadas para a realização de problemas, 
mas comete alguns erros na sua aplicação. 

Revela bastantes dificuldades na 
compreensão e aplicação de informação 
estatística. 
Apresenta estratégias pouco adequadas 
para a realização de problemas e 
comete bastantes erros na sua 
aplicação. 
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