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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: matemática                                                                                                       Ciclo: 2.º ciclo 

 

Domínios de avaliação 
Ponderações 
dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processos de recolha de 
informação (técnicas de avaliação 

| tarefas de avaliação | 
instrumentos de recolha de 

informação) 

Conhecimentos 
matemáticos 
(conceitos, 
procedimentos, 
métodos e conexões 
matemáticas) 

50% 

Conhece, compreende e aplica de forma global 
e integrada conceitos, procedimentos, 
métodos e conexões matemáticas. 

Técnica: testagem 
Tarefas: 
Fichas de avaliação, questões aula, 
testes de cálculo mental, 
questionários online, mapas de 
conceitos 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Grelhas de classificação, relatórios 
emitidos pelas ferramentas, 
aplicações ou plataformas de 
avaliação 
 
Técnica: análise 
Tarefas: 
Mapas de conceitos, apresentações 
orais 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Listas de verificação, grelhas de 
avaliação, rubricas 

Aplica com facilidade os conhecimentos 
adquiridos a novas situações e a situações 
reais. 

Reconhece e usa correctamente vocabulário e 
linguagem simbólica específica. 

Utiliza com facilidade ferramentas tecnológicas 
na aprendizagem dos conhecimentos 
matemáticos. 

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

20% 

Interpreta corretamente o enunciado de um 
problema. 

Técnica: análise 
Tarefas: 
Problemas temáticos, 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. 

Concebe estratégias diversificadas e claras de 
resolução de problemas. 

Coloca em prática estratégias eficazes de 
resolução de problemas, justificando-as. 

Verifica, interpreta e critica resultados obtidos 
no contexto de um problema, de forma 
fundamentada. 

Utiliza, com facilidade e correcção, materiais 
manipuláveis e a tecnologia na resolução de 
problemas. 

Formula problemas a partir de situações 
matemáticas e não matemáticas, apresentadas 
em linguagem verbal ou simbólica. 

Comunicação 
(comunicação 
matemática, e 
representações 
múltiplas) 

15% 
Descreve claramente a sua forma de pensar 
acerca de ideias e processos matemáticos, 
oralmente e por escrito. 

Técnica: análise 
Tarefas: 
Trabalhos práticos, apresentações 
orais 
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Domínios de avaliação 
Ponderações 
dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processos de recolha de 
informação (técnicas de avaliação 

| tarefas de avaliação | 
instrumentos de recolha de 

informação) 

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

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 

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 
 
Técnica: análise 
 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Análises de conteúdo, 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. 

Cooperação 5% 

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

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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