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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 

Compreender e usar 
conhecimentos matemáticos 
(conceitos, procedimentos e 
métodos) 

Compreende e usa de forma fluente e 
rigorosa, com significado e em situações 
diversas, conhecimentos matemáticos 
(conceitos, procedimentos e métodos) 
relativos aos temas.  

Compreende e usa, com significado e 
em situações diversas, conhecimentos 
matemáticos (conceitos, 
procedimentos e métodos) relativos 
aos temas. 

Compreende e usa em 
algumas situações, 
conhecimentos matemáticos 
(conceitos, procedimentos e 
métodos) conceitos da 
disciplina.  

Ainda não compreende nem 
usa conhecimentos 
matemáticos (conceitos, 
procedimentos e métodos) 
para aplicar nos diferentes 
conceitos da disciplina.  

 A, B, C, D, E, 
F, H, 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, em poucas 
situações, aprendizagens 
necessárias para a resolução 
e formulação de problemas. 

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

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 de forma clara e/ou 
correta 

A, C, D, E, F, I 

 
Comunicação matemática  
 
e  
 
Representações matemáticas 

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 
de forma e/ou correta. 

A, C, E, F 

Mobiliza, de forma sistemática, 
representações múltiplas, como ferramentas 
de apoio ao raciocínio e à comunicação 
matemática, e como possibilidade de 
apropriação da informação veiculada nos 
diversos meios de comunicação. 

Mobiliza representações múltiplas, 
como ferramentas de apoio ao 
raciocínio e à comunicação matemática, 
e como possibilidade de apropriação da 
informação veiculada nos diversos 
meios de comunicação. 

Usa representações múltiplas, 
como ferramentas de apoio 
ao raciocínio e à comunicação 
matemática, no entanto ainda 
comete erros na sua 
representação. 

Ainda não usa representações 
múltiplas, como ferramentas de 
apoio ao raciocínio e à 
comunicação matemática. 

A, C, D, E, F, I 

Pensamento computacional 
 
 
e   
 
 
Conexões matemáticas 

Mobiliza, de forma sistemática, o 
pensamento computacional, usando práticas 
como a abstração, a decomposição, o 
reconhecimento de padrões, a análise e 
definição de algoritmos, e o 
desenvolvimento de hábitos de depuração e 
otimização dos processos.  

Mobiliza o pensamento computacional, 
usando práticas como a abstração, a 
decomposição, o reconhecimento de 
padrões, a análise e definição de 
algoritmos, e o desenvolvimento de 
hábitos de depuração e otimização dos 
processos. 

Desenvolveu alguns conceitos 
essenciais do pensamento 
computacional e consegue 
realizar algumas das suas 
etapas. 

Ainda não desenvolveu o 
pensamento computacional. 

C, D, E, F, I 
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Reconhece e usa conexões entre ideias 
matemáticas de diferentes temas e aplica 
ideias matemáticas na resolução de 
problemas de contextos diversos (outras 
áreas do saber, realidade, profissões) 

Reconhece e usa conexões entre ideias 
matemáticas de diferentes temas e 
aplica algumas ideias matemáticas na 
resolução de problemas de contextos 
diversos (outras áreas do saber, 
realidade, profissões) 

Reconhece as conexões 
matemáticas, mas tem 
dificuldades em aplicá-las 
num contexto específico.  

Ainda não reconhece nem usa 
conexões matemáticas.  

C, D, E, F, H, I 

 

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”.  
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