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PERFIL DE APRENDIZAGEM | PONDERAÇÃO DE DOMÍNIOS – MATEMÁTICA – 1.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

AVALIAÇÃO 

PERFIL DE APRENDIZAGEM 

AINDA NÃO ADQUIRIU EM AQUISIÇÃO ADQUIRIU 

CONHECIMENTO 
 

Áreas de Competência 

A, B, D, F, G, I 

40% 

✓ Uso do Conhecimento 
 
 
 

 
✓ Resolução de 

problemas 
 
 
 
 

✓ Comunicação 
 
 
 
 
 
 

✓ Interação 

Ainda revela dificuldade na aquisição 
e compreensão de conceitos, 
procedimentos e técnicas essenciais 
aos temas matemáticos trabalhados. 

Revela alguma aquisição e 
compreensão de conceitos, 
procedimentos e técnicas essenciais 
aos temas matemáticos trabalhados, 
aplicando-os algumas vezes a novas 
situações. 

Revela aquisição e compreensão de 
conceitos, procedimentos e técnicas 
generalizadas dos temas 
matemáticos trabalhados, aplicando-
os a novas situações. 

PROCEDIMENTOS E 
RACIOCÍNIOS 

 
Áreas de Competência A, 

B, C, D, F, G, I, J 

30% 
Ainda não planifica nem aplica 
estratégias na resolução de 
problemas matemáticos. 

Planifica e aplica estratégias na 
resolução de problemas matemáticos e 
avalia a plausibilidade dos resultados, 
algumas vezes. 

Planifica e aplica estratégias na 
resolução de problemas matemáticos 
e avalia a plausibilidade dos 
resultados, com frequência. 

LINGUAGEM E 
COMUNICAÇÃO 

 
Áreas de Competência A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J 

30% 

Ainda revela dificuldade na 
compreensão e expressão (oral ou 
escrita) de ideias, raciocínios ou 
procedimentos matemáticos, 
recorrendo a vocabulário específico 
da disciplina. 

Compreende e exprime, algumas vezes, 
(oralmente e por escrito) ideias, 
raciocínios e procedimentos 
matemáticos, recorrendo a vocabulário 
específico da disciplina. 

Compreende e exprime, com 
frequência, (oralmente e por escrito) 
ideias, raciocínios e procedimentos 
matemáticos, recorrendo a 
vocabulário específico da disciplina. 

Ainda não interage em diferentes 
contextos respeitando as orientações 
estabelecidas. 

Interage em diferentes contextos 
respeitando algumas das orientações 
estabelecidas. 

Interage em diferentes contextos 
respeitando a maioria das 
orientações estabelecidas. 

 
Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS: A – Linguagens e Textos; B – Informação e Comunicação; C - Raciocínio e Resolução de Problemas; D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – 
Relacionamento Interpessoal; F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H – Sensibilidade estética e Artística; I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e 
Domínio do Corpo   


