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Domínios Critérios 
Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

1 2 3 4 5 

Conhecimentos de 
factos e de 
procedimentos 

Mobilizar 
procedimentos, técnicas, 
conceitos, propriedades 
e relações matemáticas. 

Mobiliza procedimentos, técnicas e 
conceitos na resolução de situações 
de complexidade reduzida. 

 Mobiliza procedimentos, técnicas, 
conceitos, propriedades e relações 
matemáticas na resolução de 
situações de complexidade moderada. 

 Mobiliza procedimentos, técnicas, 
conceitos, propriedades e relações 
matemáticas na resolução de 
situações complexas. 

Resolução de 
problemas e 
Raciocínio 
matemático 

Resolver e formular 
problemas, analisar 
estratégias variadas de 
resolução e apreciar os 
resultados obtidos. 

Resolve problemas rotineiros que 
envolvem uma área da matemática 
e/ou uma etapa. 

 Resolve problemas rotineiros que 
envolvem diferentes áreas da 
matemática e/ou duas ou três etapas. 

 Resolve uma variedade de problemas 
não rotineiros que envolvem 
diferentes áreas da matemática e/ou 
várias etapas e avalia a razoabilidade 
dos resultados. 

Abstrair e generalizar, e 
reconhecer e elaborar 
raciocínios lógicos e 
outros argumentos 
matemáticos, discutindo 
e criticando argumentos 
de outros. 

Revela muitas dificuldades na 
elaboração de raciocínios lógicos e 
outros argumentos matemáticos, na 
discussão e crítica de explicações e 
justificações de outros; não tem a 
capacidade de abstração e de 
generalização. 

 Revela alguma capacidade na 
elaboração de raciocínios lógicos e 
outros argumentos matemáticos, na 
discussão e crítica de explicações e 
justificações de outros; não tem a 
capacidade de abstração e de 
generalização. 

 Revela muito boa capacidade na 
abstração, generalização e elaboração 
de raciocínios lógicos e outros 
argumentos matemáticos, na 
discussão e crítica de explicações e 
justificações de outros. 

Comunicação 
matemática e 
Atitudes face à 
Matemática 

Comunicar utilizando 
linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, 
para descrever, explicar 
e justificar raciocínios, 
procedimentos e 
conclusões. 

Revela muitas dificuldades na 
comunicação em linguagem 
simbólica ou natural, oralmente e 
por escrito, para descrever, explicar 
e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 

 Revela alguma capacidade na 
comunicação em linguagem simbólica 
ou natural, oralmente e por escrito, 
para descrever, explicar e justificar 
raciocínios, procedimentos e 
conclusões. 

 Revela muito boa capacidade de 
comunicação em linguagem simbólica 
ou natural, oralmente e por escrito, 
para descrever, explicar e justificar 
raciocínios, procedimentos e 
conclusões. 

Interesse, persistência e 
autonomia. 

Raramente manifesta interesse, 
persistência e autonomia em lidar 
com situações matemáticas. 

 Demonstra algum interesse, alguma 
persistência e alguma autonomia em 
lidar com situações matemáticas. 

 Demonstra sempre interesse, 
persistência e autonomia em lidar com 
situações matemáticas. 

Avaliar o próprio 
trabalho. 

Raramente avalia o seu trabalho 
para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na aprendizagem. 

 Revela alguma capacidade em avaliar 
o seu trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na 
aprendizagem. 

 Revela muito boa capacidade em 
avaliar o seu trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na 
aprendizagem. 

 


