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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Matemática 
 

1.º Ciclo - 3ºano 
 

Domínio 
Fator de 

ponderação 
(%) 

Aprendizagens específicas 
(em consonância com as AE e articuladas com o Perfil dos alunos) 

Descritores do 
PASEO 

Processos de recolha 
de 

informação/avaliação 

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES 

 

 
 
 

40% 

Números naturais ( 5 % ) 

Lê e representa números no sistema de numeração decimal até 100 000 e identifica o valor posicional de um 
algarismo. 
 

Adição e subtração (10%) 

Reconhece relações numéricas e propriedades das operações e utiliza-as em situação de cálculo. 
 

Multiplicação e divisão (5%) 
● Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação e da divisão. 

 

Números racionais não negativos (5%) 
●Calcula com os números racionais não negativos na representação decimal recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos.  

●Representa números racionais não negativos na forma de fração e decimal, estabelece relações entre as 
diferentes representações e utiliza-os em diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos. 
 

Resolução de problemas (5 %) 

 Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com números racionais não negativos, em contextos   
matemáticos e não matemáticos e avalia a plausibilidade dos resultados; 
Raciocínio matemático (5 %) 
●Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, raciocínios, procedimentos e conclusões;  
Comunicação matemática (5 %) 
●Desenvolve confiança nas suas capacidades, no raciocínio matemático, na análise do seu trabalho e 
regularização da sua aprendizagem, assim como no desenvolvimento da persistência e autonomia. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Responsável/ 

autónomo 
(C, D, E,F, G,I,J) 

 
 Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
 
 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
 
 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
 
 
 

 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
 

 Apresentação oral 

 Questionário oral 

 Intervenção oral 

 Grelhas de observação 

 Registos dos trabalhos 
individuais/ a pares/de 
grupo 

 Fichas 
formativas/testes 

 Teste em duas fases 

 Questão-aula 

 Autoavaliação/ 
Heteroavaliação 
 
 
 
 
 

 

GEOMETRIA E 
MEDIDA 

 

35% 
 
 
 

Localização e orientação no espaço (5 %) 

Desenha e descreve a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) 
recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas. 
 

Figuras geométricas (5%) 

Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e faz classificações, justificando os critérios 
utilizados. 
 

Medida: Comprimento e área; volume e capacidade; massa; dinheiro; tempo ( 10%) 

Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as unidades de medida do 
SI e fazer estimativas de medidas em contextos diversos. 

 Apresentação oral 

 Questionário oral 

 Intervenção oral 

 Grelhas de observação 

 Registos dos trabalhos 
individuais/ a pares/de 
grupo 

 Fichas formativas /testes  

 Teste de duas fases 

 Produtos com base em 
desenhos, 
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Resolução de problemas( 5%) 

Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e propriedades das figuras 
geométricas no plano e no espaço, em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a plausibilidade dos 
resultados. 

Raciocínio matemático (5 %) 
●Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, raciocínios, procedimentos e conclusões; 

Comunicação matemática (5%) 
●Desenvolve confiança nas suas capacidades no raciocínio matemático, na análise do seu trabalho e regularização 
da sua aprendizagem, assim como no desenvolvimento da persistência e autonomia. 
●Desenvolve interesse pela matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento de outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 

 
 
 
 
 

Indagador/ 
investigador 
(C, D, F, H, I,) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Autoavaliador 
(transversal a 

todas as áreas) 
 

 
 

imagens  

 Questão-aula 

 Autoavaliação/ 
heteroavaliação 

ORGANIZAÇÃO 
E 
TRATAMENTO 
DE DADOS  
 

25% 
 
 

Representação e interpretação de dados (10%) 
●Analisa e interpreta informação de natureza estatística representada de diversas formas. 

Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e acontecimentos possíveis (prováveis e 
pouco prováveis. 

Planeia e conduz investigações usando o ciclo da investigação estatística (formular questões, escolher métodos 
de recolha de dados, selecionar formas de organização e representação de dados, analisar e concluir. 
 

   Resolução de problemas (5%) 
●Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados, em contextos familiares variados 
Raciocínio matemático (5%) 
●Comunica raciocínios, procedimentos e conclusões. 
Comunicação matemática (5%) 
● Desenvolve interesse pela matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento de outras ciências e domínios 
da atividade humana e social.  
●Desenvolve confiança nas suas capacidades no raciocínio matemático, na análise do seu trabalho e regularização 
da sua aprendizagem, assim como no desenvolvimento da persistência e autonomia. 

 Apresentação oral 

 Questionário oral 

 Intervenção oral 

 Grelhas de observação 

 Registos dos trabalhos 
individuais/ a pares/de 
grupo 

 Trabalhos de pesquisa 

 Produtos com base em 
desenhos, textos 

 Fichas 
formativas/testes  

 Teste em duas fases 

 Autoavaliação / 
heteroavaliação 

 

Áreas de competências:A-Linguagens e textos | B-Informação e comunicação | C-Raciocínio e resolução de problemas | D- Pensamento crítico e pensamento criativo | E-Relacionamento interpessoal | F- Autonomia e desenvolvimento 

pessoal | G- Bem-estar e saúde | H - Sensibilidade estética e artística | I- Saber técnico e tecnologias | J-Consciência e domínio do corpo 

 
 


