
Agrupamento de Escolas do Cadaval

Critérios Específicos de Avaliação

DEPARTAMENTO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO GRUPO DISCIPLINAR 110 ANO 4.º

DISCIPLINA MATEMÁTICA

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos

Números e Operações 25

-Lê e representa números no sistema de numeração decimal

até ao milhão

-Identifica o valor posicional de um algarismo e relaciona os

valores das diferentes ordens e classes

-Compara e ordena números naturais, realiza estimativas do

resultado de operações e avalia a sua razoabilidade

-Reconhece relações numéricas e propriedades das

operações e utiliza-as em situações de cálculo

-Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação e da

divisão

-Calcula com números racionais não negativos na

representação decimal, recorrendo ao cálculo mental e a

algoritmos

-Representa números racionais não negativos na forma de

fração, decimal e percentagem, estabelece relações entre as

diferentes representações e utiliza-os em diferentes

contextos, matemáticos e não matemáticos

A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J

-Participação oral;

-Fichas de avaliação

(formativa,

sumativa);

-Fichas formativas

(individuais e/ou de

grupo);

-Fichas de trabalho;

-Questionários

oral/escrito;

-Trabalhos

extra-aula;

-Trabalhos práticos;

-Trabalho em

contexto de DAC;

-Grelhas de

observação;

-Trabalhos individuais

e de grupo;

-Autoavaliação.
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Geometria e Medida 25

-Desenha e descreve a posição de polígonos recorrendo a

coordenadas, em grelhas quadriculadas

-Identifica ângulos em polígonos e distingue diversos tipos de

ângulos

-Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos

geométricos e fazer classificações, justificando os critérios

utilizados

-Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas,

utilizando e relacionando as unidades de medida do SI e faz

estimativas de medidas, em contextos diversos

A, B, C, D, E, F, I,

J

Organização e Tratamento de

Dados

25

-Analisa e interpreta informação de natureza estatística

representada de diversas formas

-Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e

impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e pouco

prováveis)

-Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento

de dados

-Planeia e conduz investigações usando o ciclo da

investigação estatística

A, B, C, D, F, I, J

Resolução de problemas,

Raciocínio e Comunicação

25 -Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas, em

contextos matemáticos e não matemáticos, e avalia a

plausibilidade dos resultados

-Comunica raciocínios, procedimentos e conclusões,

utilizando linguagem própria da matemática, baseando-se

nos dados recolhidos e tratados

-Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da

atividade humana e social

-Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos

matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho

e regular a sua aprendizagem

-Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar

com situações que envolvam a Matemática no seu percurso

escolar e na vida em sociedade

A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.
A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico
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Agrupamento de Escolas do Cadaval

PERFIL DE APRENDIZAGEM – Ano letivo 2021/2022

Domínio Descritores
Níveis de Desempenho

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito Bom (MB)

Números

e

Operaçõ

es

Lê e representa números no

sistema de numeração decimal

até ao milhão

Revela dificuldade em ler e

representar números no

sistema de numeração

decimal até ao milhão

Revela alguma facilidade

em  ler e representar

números no sistema de

numeração decimal até ao

milhão

Revela facilidade em  ler e

representar números no

sistema de numeração

decimal até ao milhão

Revela muita facilidade em

ler e representar números

no sistema de numeração

decimal até ao milhão

Identifica o valor posicional de

um algarismo e relacionar os

valores das diferentes ordens e

classes

Revela dificuldade em

identificar o valor posicional

de um algarismo e relacionar

os valores das diferentes

ordens e classes

Revela alguma facilidade

em identificar o valor

posicional de um algarismo e

relacionar os valores das

diferentes ordens e classes

Revela facilidade em

identificar o valor posicional

de um algarismo e relacionar

os valores das diferentes

ordens e classes

Revela muita facilidade em

identificar o valor posicional

de um algarismo e relacionar

os valores das diferentes

ordens e classes

Compara e ordena números

naturais, realiza estimativas do

resultado de operações e avalia a

sua razoabilidade

Revela dificuldade em

comparar e ordenar números

naturais, realizar

estimativas do resultado de

operações e avaliar a sua

razoabilidade

Revela alguma facilidade

em comparar e ordenar

números naturais, realizar

estimativas do resultado de

operações e avaliar a sua

razoabilidade

Revela facilidade em

comparar e ordenar números

naturais, realizar

estimativas do resultado de

operações e avaliar a sua

razoabilidade

Revela muita facilidade em

comparar e ordenar números

naturais, realizar

estimativas do resultado de

operações e avaliar a sua

razoabilidade

Reconhece relações numéricas e

propriedades das operações e

utilizá-las em situações de

cálculo

Revela dificuldade em

reconhecer relações

numéricas e propriedades

das operações e utilizá-las

em situações de cálculo

Revela alguma facilidade

em reconhecer relações

numéricas e propriedades

das operações e utilizá-las

em situações de cálculo

Revela facilidade em

reconhecer relações

numéricas e propriedades

das operações e utilizá-las

em situações de cálculo

Revela muita facilidade em

reconhecer relações

numéricas e propriedades

das operações e utilizá-las

em situações de cálculo

Reconhece e memoriza factos

básicos da multiplicação e da

divisão

Revela dificuldade em

reconhecer e memorizar

factos básicos da

multiplicação e da divisão

Revela alguma facilidade

em reconhecer e memorizar

factos básicos da

multiplicação e da divisão

Revela facilidade em

reconhecer e memorizar

factos básicos da

multiplicação e da divisão

Revela muita facilidade em

reconhecer e memorizar

factos básicos da

multiplicação e da divisão

Calcula com números racionais

não negativos na representação

decimal, recorrendo ao cálculo

mental e a algoritmos

Revela dificuldade em

calcular com números

racionais não negativos na

representação decimal,

recorrendo ao cálculo

mental e a algoritmos

Revela alguma facilidade

em calcular com números

racionais não negativos na

representação decimal,

recorrendo ao cálculo

mental e a algoritmos

Revela facilidade em

calcular com números

racionais não negativos na

representação decimal,

recorrendo ao cálculo

mental e a algoritmos

Revela muita facilidade em

calcular com números

racionais não negativos na

representação decimal,

recorrendo ao cálculo

mental e a algoritmos

Representa números racionais

não negativos na forma de fração,

decimal e percentagem,

estabelece relações entre as

Revela dificuldade em

representar números

racionais não negativos na

forma de fração, decimal e

percentagem, estabelecer

Revela alguma facilidade

em representar números

racionais não negativos na

forma de fração, decimal e

percentagem, estabelecer

Revela facilidade em

representar números

racionais não negativos na

forma de fração, decimal e

percentagem, estabelecer

Revela muita facilidade em

representar números

racionais não negativos na

forma de fração, decimal e

percentagem, estabelecer
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diferentes representações e

utiliza-os em diferentes

contextos, matemáticos e não

matemáticos

relações entre as diferentes

representações e utilizá-los

em diferentes contextos,

matemáticos e não

matemáticos

relações entre as diferentes

representações e utilizá-los

em diferentes contextos,

matemáticos e não

matemáticos

relações entre as diferentes

representações e utilizá-los

em diferentes contextos,

matemáticos e não

matemáticos

relações entre as diferentes

representações e utilizá-los

em diferentes contextos,

matemáticos e não

matemáticos

Geometri

a e

Medida

Desenha e descreve a posição de

polígonos recorrendo a

coordenadas, em grelhas

quadriculadas

Revela dificuldade em

desenhar e descrever a

posição de polígonos

recorrendo a coordenadas,

em grelhas quadriculadas

Revela alguma facilidade

em desenhar e descrever a

posição de polígonos

recorrendo a coordenadas,

em grelhas quadriculadas

Revela facilidade em

desenhar e descrever a

posição de polígonos

recorrendo a coordenadas,

em grelhas quadriculadas

Revela muita facilidade em

desenhar e descrever a

posição de polígonos

recorrendo a coordenadas,

em grelhas quadriculadas

Identifica ângulos em polígonos e

distingue diversos tipos de

ângulos

Revela dificuldade em

identificar ângulos em

polígonos e distinguir

diversos tipos de ângulos

Revela alguma facilidade

em identificar ângulos em

polígonos e distinguir

diversos tipos de ângulos

Revela facilidade em

identificar ângulos em

polígonos e distinguir

diversos tipos de ângulos

Revela muita facilidade em

identificar ângulos em

polígonos e distinguir

diversos tipos de ângulos

Identifica propriedades de figuras

planas e de sólidos geométricos e

faz classificações, justificando os

critérios utilizados

Revela dificuldade em

identificar propriedades de

figuras planas e de sólidos

geométricos e fazer

classificações, justificando

os critérios utilizados

Revela alguma facilidade

em identificar propriedades

de figuras planas e de

sólidos geométricos e fazer

classificações, justificando

os critérios utilizados

Revela facilidade em

identificar propriedades de

figuras planas e de sólidos

geométricos e fazer

classificações, justificando

os critérios utilizados

Revela muita facilidade em

identificar propriedades de

figuras planas e de sólidos

geométricos e fazer

classificações, justificando

os critérios utilizados

Mede comprimentos, áreas,

volumes, capacidades e massas,

utilizando e relacionando as

unidades de medida do SI

Revela dificuldade em medir

comprimentos, áreas,

volumes, capacidades e

massas, utilizando e

relacionando as unidades de

medida do SI

Revela alguma facilidade

em medir comprimentos,

áreas, volumes, capacidades

e massas, utilizando e

relacionando as unidades de

medida do SI

Revela facilidade em medir

comprimentos, áreas,

volumes, capacidades e

massas, utilizando e

relacionando as unidades de

medida do SI

Revela muita facilidade em

medir comprimentos, áreas,

volumes, capacidades e

massas, utilizando e

relacionando as unidades de

medida do SI

Faz estimativas de medidas, em

contextos diversos

Revela dificuldade em fazer

estimativas de medidas, em

contextos diversos

Revela alguma facilidade

em fazer estimativas de

medidas, em contextos

diversos

Revela facilidade em fazer

estimativas de medidas, em

contextos diversos

Revela muita facilidade em

fazer estimativas de

medidas, em contextos

diversos

Exprime uma opinião crítica

acerca de aspetos do texto

Revela dificuldade em

exprimir uma opinião crítica

acerca de aspetos do texto

Revela alguma facilidade

em exprimir uma opinião

crítica acerca de aspetos do

texto

Revela facilidade em

exprimir uma opinião crítica

acerca de aspetos do texto

Revela muita facilidade em

exprimir uma opinião crítica

acerca de aspetos do texto

Organiza

ção e

Tratamen

to de

Dados

Analisa e interpreta informação

de natureza estatística

representada de diversas formas

Revela dificuldade em

analisar e interpretar

informação de natureza

estatística representada de

diversas formas

Revela alguma facilidade

em analisar e interpretar

informação de natureza

estatística representada de

diversas formas

Revela facilidade em

analisar e interpretar

informação de natureza

estatística representada de

diversas formas

Revela muita facilidade em

analisar e interpretar

informação de natureza

estatística representada de

diversas formas

Reconhece e dá exemplos de

acontecimentos certos e

impossíveis, e acontecimentos

possíveis

Revela dificuldade em

reconhecer e dar exemplos

de acontecimentos certos e

impossíveis, e

acontecimentos possíveis

Revela alguma facilidade

em reconhecer e dar

exemplos de acontecimentos

certos e impossíveis, e

acontecimentos possíveis

Revela facilidade em

reconhecer e dar exemplos

de acontecimentos certos e

impossíveis, e

acontecimentos possíveis

Revela muita facilidade em

reconhecer e dar exemplos

de acontecimentos certos e

impossíveis, e

acontecimentos possíveis
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Resolve problemas envolvendo a

organização e tratamento de

dados

Revela dificuldade em

resolver problemas

envolvendo a organização e

tratamento de dados

Revela alguma facilidade

em resolver problemas

envolvendo a organização e

tratamento de dados

Revela facilidade em

resolver problemas

envolvendo a organização e

tratamento de dados

Revela muita facilidade em

resolver problemas

envolvendo a organização e

tratamento de dados

Planeia e conduz investigações

usando o ciclo da investigação

estatística

Revela dificuldade em

planear e conduzir

investigações usando o ciclo

da investigação estatística

Revela alguma facilidade

planear e conduzir

investigações usando o ciclo

da investigação estatística

Revela facilidade em planear

e conduzir investigações

usando o ciclo da

investigação estatística

Revela muita facilidade em

planear e conduzir

investigações usando o ciclo

da investigação estatística

Resoluçã

o de

problema

s,

Raciocíni

o e

Comunic

ação

Concebe e aplica estratégias na

resolução de problemas com

números racionais não negativos,

em contextos matemáticos e não

matemáticos, e avalia a

plausibilidade dos resultados

Revela dificuldade em

conceber e aplicar

estratégias na resolução de

problemas com números

racionais não negativos, em

contextos matemáticos e

não matemáticos, e avaliar a

plausibilidade dos resultados

Revela alguma facilidade

em conceber e aplicar

estratégias na resolução de

problemas com números

racionais não negativos, em

contextos matemáticos e

não matemáticos, e avaliar a

plausibilidade dos resultados

Revela facilidade em

conceber e aplicar

estratégias na resolução de

problemas com números

racionais não negativos, em

contextos matemáticos e

não matemáticos, e avaliar a

plausibilidade dos resultados

Revela muita facilidade em

conceber e aplicar

estratégias na resolução de

problemas com números

racionais não negativos, em

contextos matemáticos e

não matemáticos, e avaliar a

plausibilidade dos resultados

Comunica raciocínios,

procedimentos e conclusões,

utilizando linguagem própria da

estatística, baseando-se nos

dados recolhidos e tratados

Revela dificuldade em

comunicar raciocínios,

procedimentos e conclusões,

utilizando linguagem própria

da estatística, baseando-se

nos dados recolhidos e

tratados

Revela alguma facilidade

em comunicar raciocínios,

procedimentos e conclusões,

utilizando linguagem própria

da estatística, baseando-se

nos dados recolhidos e

tratados

Revela facilidade em

comunicar raciocínios,

procedimentos e conclusões,

utilizando linguagem própria

da estatística, baseando-se

nos dados recolhidos e

tratados

Revela muita facilidade em

comunicar raciocínios,

procedimentos e conclusões,

utilizando linguagem própria

da estatística, baseando-se

nos dados recolhidos e

tratados

Desenvolve o interesse pela

Matemática e valoriza o seu papel

no desenvolvimento das outras

ciências e domínios da atividade

humana e social

Revela dificuldade em

desenvolver o interesse pela

Matemática e valorizar o seu

papel no desenvolvimento

das outras ciências e

domínios da atividade

humana e social

Revela alguma facilidade

em desenvolver o interesse

pela Matemática e valorizar

o seu papel no

desenvolvimento das outras

ciências e domínios da

atividade humana e social

Revela facilidade em

desenvolver o interesse pela

Matemática e valorizar o seu

papel no desenvolvimento

das outras ciências e

domínios da atividade

humana e social

Revela muita facilidade em

desenvolver o interesse pela

Matemática e valorizar o seu

papel no desenvolvimento

das outras ciências e

domínios da atividade

humana e social

Desenvolve confiança nas suas

capacidades e conhecimentos

matemáticos, e a capacidade de

analisar o próprio trabalho e

regular a sua aprendizagem

Revela dificuldade em

desenvolver confiança nas

suas capacidades e

conhecimentos

matemáticos, e a

capacidade de analisar o

próprio trabalho e regular a

sua aprendizagem

Revela alguma facilidade

em desenvolver confiança

nas suas capacidades e

conhecimentos

matemáticos, e a

capacidade de analisar o

próprio trabalho e regular a

sua aprendizagem

Revela facilidade em

desenvolver confiança nas

suas capacidades e

conhecimentos

matemáticos, e a

capacidade de analisar o

próprio trabalho e regular a

sua aprendizagem

Revela muita facilidade em

desenvolver confiança nas

suas capacidades e

conhecimentos

matemáticos, e a

capacidade de analisar o

próprio trabalho e regular a

sua aprendizagem

Desenvolve persistência,

autonomia e à-vontade em lidar

com situações que envolvam a

Matemática

Revela dificuldade em

desenvolver persistência,

autonomia e à-vontade em

lidar com situações que

envolvam a Matemática

Revela alguma facilidade

em desenvolver persistência,

autonomia e à-vontade em

lidar com situações que

envolvam a Matemática

Revela facilidade em

desenvolver persistência,

autonomia e à-vontade em

lidar com situações que

envolvam a Matemática

Revela muita facilidade em

desenvolver persistência,

autonomia e à-vontade em

lidar com situações que

envolvam a Matemática
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O Diretor

_______________________________
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