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CONHECIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
Capacidades 
matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhece muito bem os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas. 
 
• Compreende muito bem os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas. 
 
• Estabelece com muita 
facilidade conexões 
adequadas entre conceitos 
matemáticos e entre estes e 
outros saberes.  
 
• Interpreta muito bem 
informação a partir de 
fontes diversas.  

• Conhece bem os conceitos, 
procedimentos, técnicas e 
propriedades relativos aos 
temas.  
 
• Compreende bem os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas.  
 
• Estabelece com facilidade 
conexões adequadas entre 
conceitos matemáticos e 
entre estes e outros saberes. 
 
 
• Interpreta bem informação 
a partir de fontes diversas. 
 

• Conhece satisfatoriamente 
os conceitos, 
procedimentos, técnicas e 
propriedades relativos aos 
temas.  
• Compreende 
satisfatoriamente os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas.  
 
• Estabelece ocasionalmente 
conexões adequadas entre 
conceitos matemáticos e 
entre estes e outros saberes. 
 

• Interpreta 
satisfatoriamente 
informação a partir de 
fontes diversas.  

• Conhece muito bem os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas. 
 
• Compreende muito bem os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas. 
 
 
• Estabelece com muita 
facilidade conexões 
adequadas entre conceitos 
matemáticos e entre estes 
e outros saberes.  

 
• Interpreta muito bem 

informação a partir de 
fontes diversas.  

COMUNICAÇÃO 

•Comunica com bastante 
correção linguística as suas 
ideias, raciocínios, 
procedimentos, conclusões e 
resultados.  
 
• Utiliza com muita 
facilidade o vocabulário e a 
linguagem próprios da 
Matemática 

 

•Comunica com correção 
linguística as suas ideias, 
raciocínios, procedimentos, 
resultados e conclusões.  
 
 
• Utiliza com facilidade o 
vocabulário e a linguagem 
próprios da Matemática 
 

•Comunica com alguma 
correção linguística as suas 
ideias, raciocínios, 
procedimentos, conclusões e 
resultados.  
 
• Utiliza ocasionalmente o 
vocabulário e a linguagem 
próprios da Matemática 
 

 

• Ainda não comunica com 
correção linguística as suas 
ideias, raciocínios, 
procedimentos, conclusões e 
resultados.  
 
• Ainda não utiliza o 
vocabulário e a linguagem 
próprios da Matemática 
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 
 
 
Álgebra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria e 
Medida 
 
 

• Seleciona muito bem 
informação a partir de 
fontes diversas.  
 
• Seleciona de forma 
bastante adequada 
estratégias de resolução de 
problemas.  
 
• Resolve de forma muito 
adequada problemas 
mobilizando os dados 
fornecidos. 
 
• Aplica muito bem os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas. 
 
• Apresenta as tarefas de 
uma forma muito 
organizada, limpa e cuidada. 
 
•Demonstra muita 

autonomia, empenho e 

espírito de iniciativa.  

 

• Seleciona bem informação 
a partir de fontes diversas.  
 
 
• Seleciona de forma 
adequada estratégias de 
resolução de problemas.  
 
 
• Resolve de forma 
adequada problemas 
mobilizando os dados 
fornecidos. 
 
• Aplica bem os conceitos, 
procedimentos, técnicas e 
propriedades relativos aos 
temas. 
 
• Apresenta as tarefas de 
uma forma organizada, 
limpa e cuidada. 
 
•Demonstra autonomia, 
empenho e espírito de 
iniciativa.  

• Seleciona 
satisfatoriamente 
informação a partir de 
fontes diversas.  
 
•Seleciona ocasionalmente 
de forma adequada 
estratégias de resolução de 
problemas.  
 
• Resolve ocasionalmente de 
forma adequada problemas 
mobilizando os dados 
fornecidos. 
 
• Aplica satisfatoriamente os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas.  
 
• Apresenta ocasionalmente 
as tarefas de uma forma 
organizada, limpa e cuidada. 
 
• Demonstra alguma 

autonomia, empenho e 

espírito de iniciativa.  

• Ainda não seleciona 
informação.  
 
 
 
• Ainda não seleciona 
estratégias de resolução de 
problemas. 
 
 
• Ainda não mobiliza os 
dados para a resolução de 
problemas. 
 
 
• Ainda não aplica os 
conceitos, procedimentos, 
técnicas e propriedades 
relativos aos temas.  
 
• Ainda não apresenta as 
tarefas de uma forma 
organizada, limpa e cuidada. 
 
• Ainda não demonstra 
autonomia, empenho e 
espírito de iniciativa.  

 

 
PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

• Analisa muito bem o 
próprio trabalho, 
identificando pontos fortes e 
fracos, com vista à melhoria 
das aprendizagens.  
 
• Analisa criticamente os 
resultados a que chega, com 
muita facilidade, 
reformulando, se necessário, 
as estratégias adotadas. 

 

• Analisa bem o próprio 
trabalho, identificando 
pontos fortes e fracos, com 
vista à melhoria das 
aprendizagens.  
 
• Analisa criticamente os 

resultados a que chega, com 

facilidade, reformulando, se 

necessário, as estratégias 

adotadas. 

 

• Analisa ocasionalmente o 
próprio trabalho, 
identificando pontos fortes e 
fracos, com vista à melhoria 
das aprendizagens.  
 
• Analisa ocasionalmente os 
resultados a que chega, 
reformulando, se necessário, 
as estratégias adotadas. 
 
 

• Ainda não analisa o próprio 
trabalho, com vista à 
melhoria das aprendizagens. 
 
 
 
• Ainda não analisa os 
resultados a que chega. 
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PENSAMENTO 
CRIATIVO 

• Utiliza muito bem 

materiais manipuláveis e 

outros recursos na resolução 

de problemas e em outras 

tarefas de aprendizagem. 

 

• Utiliza bem materiais 

manipuláveis e outros 

recursos na resolução de 

problemas e em outras 

tarefas de aprendizagem. 

• Utiliza satisfatoriamente 
materiais manipuláveis e 
outros recursos na 
resolução de problemas e 
em outras tarefas de 
aprendizagem. 

• Ainda não utiliza materiais 

manipuláveis e outros 

recursos na resolução de 

problemas e em outras 

tarefas de aprendizagem. 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

• Manifesta uma relação 

interpessoal muito 

adequada ao espaço de sala 

de aula e outros espaços 

escolares.  

 

•Respeita facilmente as 

normas de conduta e de 

trabalho definidas.  

 

• Colabora e debate de 

forma bastante adequada 

com os colegas, aceitando 

pontos de vista diferentes. 

 

 

• Demonstra muita 

responsabilidade no 

cumprimento das tarefas 

propostas e nos prazos 

estabelecidos.  

 

• Manifesta uma relação 
interpessoal adequada ao 
espaço de sala de aula e 
outros espaços escolares. 
 
 
•Respeita as normas de 
conduta e de trabalho 
definidas.  
 
 
• Colabora e debate de 
forma adequada com os 
colegas, aceitando pontos de 
vista diferentes.  
 
 
•Demonstra responsabilidade 
no cumprimento das tarefas 
propostas e nos prazos 
estabelecidos. 

• Manifesta uma relação 
interpessoal 
satisfatoriamente adequada 
ao espaço de sala de aula e 
outros espaços escolares.  
 
•Respeita ocasionalmente as 
normas de conduta e de 
trabalho definidas.  
 
 
• Colabora e debate 
ocasionalmente de forma 
adequada com os colegas, 
aceitando pontos de vista 
diferentes.  
 
• Demonstra alguma 
responsabilidade no 
cumprimento das tarefas 
propostas e nos prazos 
estabelecidos.  

 

• Ainda não manifesta uma 
relação interpessoal 
adequada ao espaço de sala 
de aula e outros espaços 
escolares.  
 
• Ainda não respeita as 
normas de conduta e de 
trabalho definidas.  
 
 
• Ainda não colabora, nem 
debate de forma adequada 
com os colegas.  
 
 
 
• Ainda não demonstra 
responsabilidade no 
cumprimento das tarefas 
propostas e nos prazos 
estabelecidos.  
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