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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 de numeração decimal até ao milhão. 

Identifica o valor posicional de um algarismo e relaciona os valores das diferentes ordens e 

classes. 

Compara e ordena números naturais. 

Reconhece as propriedades das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão). 

Efetua cálculo mental e algoritmos com números racionais não negativos. 

Representa números racionais não negativos na forma de fração, decimal e percentagem. 

Aplica estratégias na resolução de problemas. 

Utiliza as estratégias e aplica em novas situações. 

Exprime (oralmente e por escrito) ideias matemáticas e explica procedimentos e conclusões, 

usando vocabulário e linguagem próprios da matemática. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
 Respeitador da diferença/ do 
outro 
 (A, B, E, F, H)  
 
Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Rubricas 

Questionários 

Grelhas de observação de 

desempenhos 

Listas de verificação 

Fichas/Testes 

Questões de aula 

Apresentações orais  

Auto 

Heteroavaliação 

 

Geometria e 
Medida 

35% 

Desenha e descreve a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e 

hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas. 

Identifica ângulos em polígonos (reto, agudo, obtuso, raso). 

Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos. 

Classifica-os justificando os critérios utilizados. 

Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as 

unidades de medida. 

Aplica estratégias na resolução de problemas. 

Utiliza as estratégias e aplica em novas situações. 

Exprime (oralmente e por escrito) ideias matemáticas e explica procedimentos e conclusões, 

usando vocabulário e linguagem próprios da matemática. 
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Organização e 
Tratamento de 

Dados 
30% 

Analisa e interpreta informação estatística representada de diversas formas. 

Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em várias situações. 

Exprime (oralmente e por escrito) ideias matemáticas e explica procedimentos e conclusões, 

usando vocabulário e linguagem próprios da matemática. 

 
Autoavaliador (transversal às 
áreas) 
 
Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G)  
 
 

 

 

 

DOMÍNIOS e 

PONDERAÇÃO 

ESCALA 

MB BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Números e 
Operações 

35% 

Identifica com bastante correção 

números até ao milhão. 

Escreve com bastante correção os 

números por ordens e classes. 

Compara e ordena com bastante 

facilidade os números naturais. 

Revela bastante segurança no cálculo 

utilizando as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão). 

Efetua com muito rigor cálculo mental e 

algoritmos com números racionais não 

negativos. 

Representa com muita correção 

números racionais não negativos na 

Identifica com correção números até ao 

milhão. 

Escreve com correção os números por 

ordens e classes. 

Compara e ordena com facilidade os 

números naturais. 

Revela segurança no cálculo utilizando 

as operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão). 

Efetua com rigor cálculo mental e 

algoritmos com números racionais não 

negativos. 

Representa com correção números 

racionais não negativos na forma de 

Revela algumas dificuldades na 

identificação de números até ao milhão. 

Evidencia algumas dificuldades na 

escrita de números por ordens e classes. 

Demonstra algumas dificuldades a 

comparar e ordenar os números 

naturais. 

Revela algumas dificuldades no cálculo 

utilizando as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão). 

Efetua com algumas dificuldades 

cálculo mental e algoritmos com 

números racionais não negativos. 

Revela algumas dificuldades na 

Revela dificuldades na identificação de 

números até ao milhão. 

Evidencia dificuldades na escrita de 

números por ordens e classes. 

Demonstra dificuldades a comparar e 

ordenar os números naturais. 

Revela dificuldades no cálculo 

utilizando as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão). 

Efetua com dificuldade cálculo mental e 

algoritmos com números racionais não 

negativos. 

Revela dificuldades na representação 

de números racionais não negativos na 
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forma de fração e percentagem. 

Aplica e usa com muito rigor estratégias 

na resolução de problemas. 

Explica com muito rigor os 

procedimentos e conclusões, usando 

vocabulário e linguagem matemática. 

fracção e percentagem. 

Aplica e usa com rigor estratégias na 

resolução de problemas. 

Explica com rigor os procedimentos e 

conclusões, usando vocabulário e 

linguagem matemática. 

representação de números racionais 

não negativos na forma de fração e 

percentagem. 

Evidencia algumas dificuldades na 

aplicação e utilização de estratégias na 

resolução de problemas. 

Demonstra algumas dificuldades na 

explicação dos procedimentos e 

conclusões, usando vocabulário e 

linguagem matemática. 

forma de fração e percentagem. 

Evidencia dificuldades na aplicação e 

utilização de estratégias na resolução de 

problemas. 

Demonstra dificuldades na explicação 

dos procedimentos e conclusões, 

usando vocabulário e linguagem 

matemática. 

Geometria e 
Medida 

35% 

Desenha e descreve com muito rigor a 

posição de polígonos recorrendo a 

coordenadas, em grelhas quadriculadas. 

Identifica com bastante segurança 

ângulos em polígonos. 

Identifica com bastante facilidade 

propriedades de figuras planas e de 

sólidos geométricos. 

Classifica-os com bastante segurança 

justificando os critérios utilizados. 

Mede com muito rigor comprimentos, 

áreas, volumes, capacidades e massas, 

utilizando e relacionando as unidades de 

medida. 

Aplica e utiliza com bastante facilidade 

estratégias na resolução de problemas. 

Explica com muito rigor os 

procedimentos e conclusões, usando 

vocabulário e linguagem matemática. 

 

Desenha e descreve com rigor a posição 

de polígonos recorrendo a 

coordenadas, em grelhas quadriculadas. 

Identifica com segurança ângulos em 

polígonos. 

Identifica com bastante facilidade 

propriedades de figuras planas e de 

sólidos geométricos. 

Classifica-os com segurança justificando 

os critérios utilizados. 

Mede com rigor comprimentos, áreas, 

volumes, capacidades e massas, 

utilizando e relacionando as unidades 

de medida. 

Aplica e utiliza com facilidade 

estratégias na resolução de problemas. 

Explica com rigor os procedimentos e 

conclusões, usando vocabulário e 

linguagem matemática. 

Evidencia algumas dificuldades a 

desenhar e a descrever a posição de 

polígonos. 

Demonstra algumas dificuldades a 

identificar ângulos em polígonos. 

Denota algumas dificuldades a identificar 

propriedades de figuras planas e de 

sólidos geométricos. 

Revela algumas dificuldades a classificar 

segundo os critérios utilizados. 

Mede com algumas dificuldades 

comprimentos, áreas, volumes, 

capacidades e massas, utilizando e 

relacionando as unidades de medida. 

Evidencia algumas dificuldades na 

aplicação e utilização de estratégias na 

resolução de problemas. 

Demonstra algumas dificuldades na 

explicação dos procedimentos e 

conclusões, usando vocabulário e 

Evidencia dificuldades a desenhar e a 

descrever a posição de polígonos. 

Demonstra dificuldades a identificar 

ângulos em polígonos. 

Denota dificuldades a identificar 

propriedades de figuras planas e de 

sólidos geométricos. 

Revela dificuldades a classificar 

segundo os critérios utilizados. 

Mede com dificuldades 

comprimentos, áreas, volumes, 

capacidades e massas, utilizando e 

relacionando as unidades de medida. 

Evidencia dificuldades na aplicação e 

utilização de estratégias na resolução 

de problemas. 

Demonstra dificuldades na explicação 

dos procedimentos e conclusões, 

usando vocabulário e linguagem 

matemática. 
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linguagem matemática. 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 
30% 

Analisa e interpreta com bastante 

facilidade informação estatística 

representada de diversas formas. 

Resolve com grande capacidade 

problemas envolvendo a organização e 

tratamento de dados. 

Explica com muito rigor os 

procedimentos e conclusões, usando 

vocabulário e linguagem matemática. 

 

Analisa e interpreta com facilidade 

informação estatística representada de 

diversas formas. 

Resolve com capacidade problemas 

envolvendo a organização e tratamento 

de dados. 

Explica com rigor os procedimentos e 

conclusões, usando vocabulário e 

linguagem matemática. 

Analisa e interpreta com algumas 

dificuldades informação estatística 

representada de diversas formas. 

Denota algumas dificuldades na 

resolução de problemas. 

Demonstra algumas dificuldades na 

explicação dos procedimentos e 

conclusões, usando vocabulário e 

linguagem matemática. 

Analisa e interpreta com dificuldades 

informação estatística representada 

de diversas formas. 

Denota dificuldades na resolução de 

problemas. 

Demonstra dificuldades na explicação 

dos procedimentos e conclusões, 

usando vocabulário e linguagem 

matemática. 

 


