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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Matemática                                                                                                 Ano/Ciclo: 4.º ano/1.º ciclo 
 

Domínios de 
avaliação 

Ponderação 
dos 

domínios de 
avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa 
de avaliação | instrumento de 

recolha de informação) 

Conceitos  
e  

procedimentos 
 

35% 

Conhece, compreende, aplica e relaciona 
sempre conceitos e processos da disciplina. 

Técnica: Testagem 
Instrumentos de recolha de in-
formação: 
Ficha de avaliação 
Questão aula 
 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de in-
formação: 
Caderno diário 
 
 
 

Adquire e aplica com clareza os conceitos 
abordados. 

Recolhe, organiza e interpreta dados com 
muita facilidade. 

Compreende facilmente os números até um 
milhão, identifica o valor posicional de um 
algarismo e relaciona os valores das 
diferentes ordens e classes. 

Reconhece e memoriza com facilidade 
relações numéricas e propriedades das 
quatro operações e utiliza-as em situações 
de cálculo. 

Representa e calcula com números 
racionais não negativos na forma de fração, 
decimal e percentagem sem dificuldade. 

Identifica e distingue com muita facilidade 
 os diversos tipos de ângulos. 

 Identifica, com muita facilidade, 
propriedades de figuras planas e sólidos 
geométricos e classifica –as. 

Mede com rigor comprimentos, áreas, 
volumes, capacidades e massa, utilizando e 
relacionando as unidades de medida. 

Analisa e interpreta informação de natureza 
estatística representada de diversas formas 

Resolução  
de 

 problemas 
 

25% 

Interpreta e compreende com muita 
facilidade situações problemáticas. 

Concebe e aplica frequentemente 
diversificadas estratégias para a resolução 
de problemas com números racionais não 
negativos em contextos matemáticos e não 
matemáticos, e avalia a plausibilidade dos 
resultados. 

Resolve, com muita facilidade, problemas 
envolvendo a organização e tratamento de 
dados em contextos familiares variados. 

 
 

 
 

Com clareza, exprime oralmente e por 
escrito, ideias matemáticas. 
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Domínios de 
avaliação 

Ponderação 
dos 

domínios de 
avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa 
de avaliação | instrumento de 

recolha de informação) 

 
Raciocínio  

e  
comunicação 
matemática  

 
 

25% 

Explica raciocínios, procedimentos e 
conclusões recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática. 

Analisa e interpreta informação de natureza 
estatística representada de diversas formas. 

Demonstra autonomia e confiança em lidar 
com situações que envolvam a matemática. 

Responsabilidade 
 

5% 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 

 
 
 
 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de in-
formação:  
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares. 

Mantém permanentemente registos das 
atividades letivas completos e corretos. 

Cumpre sempre o prazo estabelecido para a 
realização das tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos 
exemplares e respeita as regras de 
convivência social. 

Mostra sistematicamente persistência em 
superar as dificuldades e/ou em aprofundar 
as aprendizagens. 

Cooperação 10% 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na 
aprendizagem cooperativa. 

Contribui sistematicamente com saberes, 
ideias e/ou opiniões. 

Mostra sempre capacidade para ouvir o 
outro. 

Argumenta sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente capacidade 
para ajudar o outro a compreender o 
conteúdo e/ou a tarefa. 

Mantém-se constantemente concentrado 
na tarefa a realizar. 

 
 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico, em 16 de novembro de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________ 

(Maria José Correia) 
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