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Desempenho por Domínios – MATEMÁTICA – 2.º e 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

CONHECIMENTOS 
MATEMÁTICOS 

 
(40%) 

 
Uso do 

Conhecimento 
 
 

Resolução de 
problemas 

 
 

Comunicação 
 
 

Interação 
 

Não compreende e não 

utiliza conhecimentos 

matemáticos. 

Revela dificuldades na 

compreensão de 

conceitos e na aplicação 

de procedimentos e 

métodos matemáticos. 

Consegue compreender 

conceitos essenciais, 

embora revele 

dificuldades na aplicação 

de procedimentos e 

métodos matemáticos. 

Consegue compreender 

conceitos essenciais e 

aplicar procedimentos e 

métodos matemáticos. 

Consegue compreender e 

mobilizar conceitos a 

novas situações, 

aplicando procedimentos 

e métodos matemáticos. 

CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
TRANSVERSAIS 

 
(40%) 

Não consegue desenvolver 

capacidades matemáticas 

transversais. 

Revela dificuldades em 

desenvolver capacidades 

matemáticas transversais. 

Revela, ainda, algumas 

dificuldades em 

desenvolver as 

capacidades matemáticas 

transversais. 

Consegue desenvolver 

com facilidade as 

capacidades matemáticas 

transversais. 

Consegue desenvolver 

com bastante facilidade 

as capacidades 

matemáticas transversais. 

CAPACIDADES E 

ATITUDES GERAIS 

TRANSVERSAIS 

 
(20%) 

Não consegue, de forma 

transversal, desenvolver e 

demonstrar capacidades e 

atitudes gerais. 

Revela dificuldades em, 

de forma transversal, 

desenvolver e demonstrar 

capacidades e atitudes 

gerais. 

Revela ainda, algumas 

dificuldades em, de forma 

transversal, desenvolver e 

demonstrar capacidades e 

atitudes gerais. 

Consegue com facilidade, 

e de forma transversal, 

desenvolver e demonstrar 

capacidades e atitudes 

gerais. 

Consegue com bastante 

facilidade, e de forma 

transversal, desenvolver e 

demonstrar capacidades e 

atitudes gerais. 

 
5º e 7º anos: 

Capacidades Matemáticas Transversais: Resolução de problemas, raciocínio matemático, comunicação matemática, representações matemáticas, conexões matemáticas e pensamento 
computacional.  

Capacidades e atitudes gerais transversais: Pensamento crítico, criatividade, colaboração, autorregulação, autoconfiança, perseverança, iniciativa, autonomia e valorização do papel do 
conhecimento 

6º, 8º e 9º anos: 
Capacidades Matemáticas Transversais: Resolução de problemas, raciocínio matemático e comunicação matemática 
Capacidades e atitudes gerais transversais: Pensamento crítico, criatividade, colaboração, autorregulação, autoconfiança, perseverança, iniciativa, autonomia e valorização do papel do 
conhecimento 


