
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES DE FARIA 

DEPARTAMENTO CURRICULAR  Ano Letivo: 2022 / 2023 
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  Ano de escolaridade:  4.º Ano 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 
 

DOMÍNIO/ 
TEMA (%) 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS (de acordo com as Aprendizagens Essenciais – AE) * 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 
DO PASEO ** 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO  
*** 

Níveis/Descritores de desempenho 
Muito Bom 

(O aluno consegue com 
bastante facilidade…) 

Bom 
(O aluno consegue com 

facilidade…) 

Suficiente 
(O aluno consegue com 

alguma facilidade…) 

Insuficiente 
(O aluno consegue com 

muita dificuldade…)

Conhecimento 
de Factos e 

Procedimentos 
50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dominar os conhecimentos previstos nas Aprendizagens Essenciais: 
- Compreender e aplicar o sistema de numeração decimal (desenvolver o sentido e a compreensão dos 
números naturais até ao milhão, bem como os números racionais não negativos na sua representação 
decimal, na forma de fração e de percentagem). 
- Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações (adição, subtração, multiplicação e 
divisão) e utilizá-las em situações de cálculo, recorrendo à representação horizontal e vertical. 
- Compreender e usar com fluência estratégias de cálculo mental diversificadas para produzir o resultado 
de um cálculo. 
- Recolher, analisar e interpretar informação de natureza estatística. 
- Organizar e representar a informação recolhida. 
- Identificar e compreender as propriedades das figuras geométricas. 
- Descrever, construir e representar figuras planas e sólidos geométricos, identificando a sua posição no 
plano ou no espaço e as suas propriedades e estabelecer relações geométricas. 
- Identificar e classificar ângulos em polígonos. 
- Compreender a noção de grandeza e processos de medida (dinheiro, comprimento, área, massa, 
capacidade, volume e tempo).  
- Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as 
unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas em contextos diversos. 
 Aplicar e mobilizar de forma integrada os conhecimentos/conceitos/procedimentos previstos nas 

Aprendizagens Essenciais. 
 Avaliar o desempenho, de forma abrangente, convocando outras abordagens possíveis e 

demonstrando pensamento crítico, bem como capacidade criativa e inovadora. 

 
A – Linguagem e 
textos 
 
 
 
B – Informação e 
Comunicação 
 
 
 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 
 
 
D – Pensamento 
crítico e pensamento 
criativo 
 
 
 
I - Saber científico, 
técnico e tecnológico 

 
Testagem 
40% 
 
Testes escritos 
ou  
Questão de aula 
 
 
Análise de  
conteúdo 
40% 
 
Trabalho de  
pesquisa ou  
Trabalho 
individual/grupo 
ou Caderno de 
registo/portefólio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 
30% 

- Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 
- Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução, e apreciar os resultados 
obtidos.  



DOMÍNIO/ 
TEMA (%) 

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS (de acordo com as Aprendizagens Essenciais – AE) * 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 
DO PASEO ** 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO  
*** 

Níveis/Descritores de desempenho 
Muito Bom 

(O aluno consegue com 
bastante facilidade…) 

Bom 
(O aluno consegue com 

facilidade…) 

Suficiente 
(O aluno consegue com 

alguma facilidade…) 

Insuficiente 
(O aluno consegue com 

muita dificuldade…)

 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicação 

- Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos e avaliar a plausibilidade dos resultados. 
- Raciocinar matematicamente e analisar criticamente os raciocínios produzidos por outros.  
- Formular conjeturas e justificar raciocínios, procedimentos e conclusões. 
- Identificar e aplicar diferentes símbolos e linguagens matemáticas. 

 
 
Observação 
20% 
 
Grelhas de registo 
de observação em 
sala de aula 
 
 
 
Auto e 
heteroavaliação 

Comunicação 
Matemática 

20% 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas e explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da Matemática (convenções, notações, 
terminologia e simbologia). 
- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.  
- Desenvolver a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática 
no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

Autonomia 
- Estabelecer objetivos, planear, investigar e tomar decisões para a realização de tarefas ou construção 
de produtos. 
- Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novos conhecimentos e competências. 

 
F - Desenvolvimento 
Pessoal e Autonomia 
 
E - Relacionamento 
Interpessoal 

 

Responsabilidade 

- Cumprir os prazos negociados para a execução das tarefas. 
- Adotar comportamentos que promovem a segurança e o bem-estar, a valorização da diversidade e a 
consciência ambiental e social. 
- Respeitar os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e as regras de 
conduta da sala de aula). 

Participação/ 
Iniciativa 

- Participar nas tarefas de aprendizagem, revelando elevado empenho e persistência.
- Manifestar espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das 
aulas, quer em outras atividades/projetos de âmbito escolar. 

Interação 
- Interagir com tolerância e empatia, adequando os comportamentos a diferentes contextos 
(cooperação, partilha, colaboração ou competição). 

 

NOTA: Todo o processo avaliativo acima enunciado tem como referência os documentos estruturantes em vigor:  
 

* Aprendizagens Essenciais: https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/matematica_1c_4a_ff_18dejulho_rev.pdf 
 

 ** PASEO - Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
Disponível em  https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf. 
Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (PASEO): A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - 
Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio 
do corpo.  
ENEC – “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania” https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania_original.pdf. 
 *** Na monitorização da aprendizagem devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários (Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de julho - https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-2018-115652961) e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a 
desenvolver com os alunos (artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho -https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/55-2018-115652962).  


