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PERFIL DE APRENDIZAGEM | PONDERAÇÃO DE DOMÍNIOS – MATEMÁTICA – 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

PERFIL DE APRENDIZAGEM 

AINDA NÃO ADQUIRIU EM AQUISIÇÃO ADQUIRIU 

CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS 

 
Áreas de Competência 

A, B, E, F, G, I, J 

50% 

 Uso do 

Conhecimento 
 

 Resolução de 
Problemas 

 

 Comunicação 

 

 Interação 

• Revela dificuldade na aquisição de 

conhecimento e na compreensão de 

conceitos e procedimentos essenciais aos 

temas matemáticos trabalhados. 

• Consegue aplicar o conhecimento a 

novas situações. Compreende e 

relaciona os conceitos e 

procedimentos essenciais aos temas 

matemáticos trabalhados. 

• Consegue aplicar o conhecimento a 

novas situações de forma crítica. 

Compreende e relaciona conceitos e 

procedimentos generalizados dos temas 

matemáticos trabalhados. 

RACIOCÍNIO 
 

Áreas de Competência 

C, D, E, F, G, I 

30% 

• Ainda não consegue apresentar um 

raciocínio que lhe permita resolver 

problemas ou criar estratégias de 

resolução, nem validar os resultados 

obtidos.   

• Consegue elaborar raciocínios de 

forma estruturada. Na resolução e 

formulação de problemas, consegue 

encontrar estratégias de resolução de 

validação dos resultados obtidos.   

• Consegue elaborar e generalizar 

raciocínios. Na resolução e formulação 

de problemas, consegue criar e analisar 

estratégias de resolução e reflete 

acerca da validação dos resultados 

obtidos.   

COMUNICAÇÃO 
CIENTÍFICA 

 
Áreas de Competência 
A, B, D, E, F, G, H, J 

20% 

• Revela dificuldade na estruturação de 

explicações/ justificações de raciocínios, 

procedimentos ou conclusões.  

• Revela, ainda, dificuldade na 

comunicação em linguagem específica 

(simbólica ou natural), oralmente e por 

escrito. 

• Consegue estruturar de forma 

simples explicações/ justificações de 

raciocínios, procedimentos ou 

conclusões. Comunica com facilidade, 

oralmente, por escrito e em linguagem 

específica (simbólica ou natural). 

• Consegue estruturar de forma 

fundamentada explicações/ 

justificações de raciocínios, 

procedimentos ou conclusões. Comunica 

com bastante facilidade, oralmente, 

por escrito e em linguagem específica 

(simbólica ou natural). 

 
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   


