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Nível Muito Bom 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: 

Números e Operações   

Desenvolvimento do sentido e da compreensão dos números (números naturais inteiros até 999 e números 

fracionários representativos da unidade dividida em partes iguais) e das operações (adição, subtração, 

multiplicação – tabuadas do 2, 3, 4, 5 e 10 - e a divisão recorrendo à representação horizontal), bem como da 

fluência do cálculo mental e escrito.   

Geometria e Medida   

Desenvolvimento da capacidade de visualização e da compreensão de propriedades de figuras planas e sólidos 

geométricos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos e círculos nesses sólidos), 

identificando a sua posição no plano ou no espaço, e estabelecendo relações geométricas.   

Comparar e ordenar objetos de acordo com diferentes grandezas (comprimento, massa, capacidade e área) 

identificando e utilizando unidades de medida convencionais e não convencionais.  

Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e notas da Zona Euro, e usá-las em contextos diversos. 

Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo (dia, semana, mês e ano) e identificar a hora como 

unidade de medida de tempo.  

Organização e Tratamento de Dados   

Desenvolvimento da capacidade de leitura, interpretação e compreensão de dados organizados na forma de 

tabelas, gráficos e diagramas, e realizam estudos em que recolhem dados de natureza variada — qualitativos 

e quantitativos discretos, e organizam e representam a informação recolhida.   

Resolução de problemas, Raciocínio e Comunicação   

Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas em situações que convocam a mobilização das 

aprendizagens nos diversos domínios, e de analisar as estratégias e os resultados obtidos.   

Aperfeiçoamento da capacidade de raciocinar e de comunicar matematicamente, no formato oral e escrito, 

utilizando a linguagem matemática própria dos diversos conteúdos estudados, na expressão e discussão das 

suas ideias, procedimentos e raciocínios.  

•Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para 

resolução de situações-problema.    
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•Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 

numa perspetiva interdisciplinar.  

•Manuseia sempre os materiais com rigor técnico e científico.  

•Realiza corretamente todas as tarefas. 

•Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 

artístico e tecnológico).  

• Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a 

vocabulário diversificado, argumentando, discutindo e defendendo, com facilidade, perspetivas que explicam e 

clarificam de forma inequívoca o seu raciocínio.  

• Participa de forma pertinente e construtiva com elevado empenho e persistência, manifestando sempre espírito 

de iniciativa, partilhando sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares e revelando 

um elevado espírito democrático.  

• Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes digitais.  

• Cumpre sempre os seus deveres de aluno, agindo eticamente e progredindo no sentido de se tornar um cidadão 

democrático, participativo e humanista. 

 
 
 
 
 
 

Nível Bom 

Nível Suficiente 
• Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no nível 

muito bom.   
• Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de 

situações-problema.    
• Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 

interdisciplinar.  
• Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico e científico.  
• Realiza a maioria das tarefas de forma correta.   
• Exprime-se, na maioria das vezes, de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 

científico, técnico, artístico e tecnológico).  
• Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por vezes clara e 

objetiva, recorrendo, algumas vezes, a vocabulário diversificado, argumentando, discutindo e defendendo 

perspetivas que explicam e clarificam o seu raciocínio.  
• Participa ma maioria das tarefas de forma pertinente e construtiva com empenho e alguma persistência, 

manifestando, por vezes, espírito de iniciativa, partilhando algumas ideias/estratégias, cooperando com os 

professores e os seus pares e revelando espírito democrático.  
• Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes digitais.  
• Cumpre com algumas falhas os seus deveres de aluno, nem sempre agindo eticamente e necessitando de maior 

comprometimento no sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista 

Nível Insuficiente 
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• Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, listadas no nível muito 

bom.   
• Aplica alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de 

situações-problema.    
• Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e vertical, assim 

como numa perspetiva interdisciplinar.  
• Manuseia, ocasionalmente, os materiais com rigor técnico e científico.  
• Algumas vezes, realiza corretamente as tarefas.  
• Exprime-se de forma pouco clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 

artístico e tecnológico).  
• Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência, utilizando uma 

linguagem pouco clara, recorrendo a vocabulário restrito, argumentando, discutindo e defendendo, com muita 

dificuldade, perspetivas que explicam e clarificam o seu raciocínio.  
• Participa em algumas tarefas, revelando pouco empenho e persistência, não manifestando espírito de iniciativa, 

raramente partilhando ideias/estratégias, cooperando pouco com os professores e os seus pares e revelando 

deficitário espírito democrático.  
• Adota, raramente, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes digitais.  
• Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno, age, por vezes, eticamente, necessitando de 

maior comprometimento no sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista. 

  

 


