
 
Perfil de aprendizagem dos alunos 

Matemática 2º e 3.º Ciclo  

Domínio 
Perfil de Aprendizagens 

(de acordo com as 
Aprendizagens Essenciais) 

Descritores de desempenho Área de 
competência 
do perfil dos 

alunos 
Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Procedimentos, 
técnicas, conceitos, 
propriedades e relações 
matemáticas  

Conhece, compreende e 
mobiliza procedimentos, 
técnicas, conceitos, 
propriedades e relações 
matemáticas.  

Conhece e compreende 
procedimentos, técnicas, 
conceitos, propriedades e 
relações matemáticas.  

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

Ainda não conhece 
procedimentos e conceitos 
matemáticos. 

 
 A, B, E, F, I 

 
Resolução de problemas  

e  
 
Raciocínio matemático 

Mobiliza, de forma 
sistemática, aprendizagens 
necessárias para a resolução 
e formulação de problemas 
em contextos variados.  

Mobiliza aprendizagens 
necessárias para a resolução e 
formulação de problemas em 
algumas situações. 

Mobiliza aprendizagens 
necessárias para a 
resolução e formulação 
de problemas em 
poucas situações. 

Ainda não mobiliza 
aprendizagens para a 
resolução e formulação de 
problemas. 
 

 
A, C, D, E, F, I 

Apresenta os seus raciocínios 
de forma clara e bem 
estruturada. 

Apresenta os seus raciocínios 
de forma estruturada. 

Apresenta os seus 
raciocínios de forma 
pouco estruturada. 

Ainda não apresenta os 
seus raciocínios. 

Comunicação 
matemática 

Exprime, oralmente e por 
escrito, ideias matemáticas, 
com precisão e rigor, e 
justifica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e 
linguagem própria da 
Matemática. 

Exprime, oralmente e por 
escrito, ideias matemáticas e 
justifica raciocínios, 
procedimentos e conclusões, 
recorrendo ao vocabulário e 
linguagem própria da 
Matemática. 

Exprime, oralmente e 
por escrito, algumas 
ideias, procedimentos 
ou raciocínios. 

Ainda não exprime ideias, 
procedimentos ou 
raciocínios. 

 
A, B, C, E, F 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, 

em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.  

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico realizado a 08 de outubro de 2021 

 


