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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: oferta complementar                                                                                         Ano: 9.º ano 

 

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) 

Trabalho 
Prático/experimental 
(resolução de 
problemas, 
raciocínio 
matemático e 
pensamento 
computacional) 

65% 

- Aplica em diferentes contextos, matemáticos e 

não matemáticos, as aprendizagens definidas 

para o domínio, com muita facilidade. 

 

Técnica: análise e observação 
Tarefas: 
Mapas de conceitos, trabalhos 
práticos 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Listas de verificação, grelhas de 
avaliação, rubricas 
 
Técnica: observação 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Listas de verificação, grelhas de 
observação 

- Analisa, resolve e formula problemas 

envolvendo as aprendizagens definidas para o 

domínio, com muita facilidade. 

 

- Raciocina matematicamente, mobilizando a 

abstração, a generalização, o raciocínio lógico e 

a argumentação matemática, com muita 

facilidade. 

Comunicação 
(comunicação 
matemática, e 
representações 
múltiplas) 

20% 

- Comunica aplicando o vocabulário e a 
linguagem própria do domínio da Matemática, 
com muita facilidade. 

 
Técnica: análise 
Tarefas: 
Trabalhos práticos, apresentações 
orais 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Listas de verificação, grelhas de 
avaliação, rubricas 
 
Técnica: observação 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Listas de verificação, grelhas de 
observação 
 

Questiona e discute as ideias de forma 
fundamentada e contrapõe argumentos. 

Responsabilidade 
 

10% 

Cumpre de forma exemplar o dever de 
pontualidade. 

 
 
 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
registos de incidentes críticos, 
grelhas de observação, listas de 
verificação, escalas de classificação 
 
 
 
 
 

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares.  

Mantém permanentemente registos das 
atividades letivas completos e corretos. 

Cumpre de forma exemplar o prazo 
estabelecido para a realização das tarefas 
escolares. 

Adota comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 

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

Cooperação 5% 

Cumpre de forma exemplar o(a)s 
papéis/funções na aprendizagem cooperativa. 

 
 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Análise de conteúdo, grelhas de 
observação, listas de verificação, 
escalas de classificação 

Contribui sistematicamente com saberes, ideias 
e/ou opiniões, 

Mostra de forma exemplar capacidade para 
ouvir o outro. 

Argumenta sistematicamente de forma 
assertiva. 

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

Mantém-se constantemente concentrado na 
tarefa a realizar. 
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