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Critérios  
transversais 

Domínios Ponderação 
Níveis de 

desempenho 
Descritores de desempenho 

•Conhecimento 

 

•Comunicação 

 

• Resolução de 
problemas 

Conhecimento 

matemático e 

conexões 

matemáticas  

 

Comunicação e 

representação 

matemáticas  

 

Resolução de 

problemas 

matemáticos e 

pensamento 

computacional 

 

100% 

Domina 
completamente 

 
- Lê e representa números, de diferentes formas, estabelecendo relações entre as 
diferentes representações e utiliza-os em diferentes contextos, matemáticos e não 
matemáticos, com muita facilidade; 
- Realiza cálculos recorrendo a diferentes estratégias de cálculo mental e ao 
algoritmo da adição, subtração, multiplicação e divisão, em contextos diversos, com 
muito rigor e autonomia; 
- Concebe com autonomia e aplica com muito rigor estratégias na resolução de 
problemas, mostrando-se perseverante, empreendedor e cooperando com os 
seus pares; 
- Relaciona e aplica com muita autonomia e rigor os conteúdos explorados; 
- Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos, utilizando 
diferentes representações, com muito rigor e autonomia; 
- Identifica, interpreta e descreve relações e propriedades dos conteúdos 
abordados, justificando, com muita clareza, os critérios utilizados; 
- Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, com muita facilidade, respeitando as opiniões dos 
outros. 
 

Domina 

 
- Lê e representa números, de diferentes formas, estabelecendo relações entre as 
diferentes representações e utiliza-os em diferentes contextos, matemáticos e não 
matemáticos; 
- Realiza cálculos, recorrendo a diferentes estratégias de cálculo mental e ao 
algoritmo da adição, subtração, multiplicação e divisão, em contextos diversos; 
- Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas, cooperando com os 
seus pares; 
- Identifica, interpreta e descreve relações e propriedades dos conteúdos 
abordados, justificando os critérios utilizados com alguma autonomia e rigor; 
- Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos, utilizando 



diferentes representações; 
- Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, respeitando as opiniões dos outros. 
 

Não domina 

 
- Não lê nem representa números, de diferentes formas; 
- Não realiza cálculos; 
- Não concebe nem aplica estratégias na resolução de problemas; 
- Não relaciona nem aplica os conteúdos explorados; 
- Não recolhe dados qualitativos e quantitativos; 
- Não infere informações nem efetua conclusões a partir da análise dos dados; 
- Intervém, não utilizando linguagem matemática e não respeitando a opinião dos 
outros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


