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Estrutura Global de Domínios / Subdomínios / Temas 

Domínio / Subdomínio / Tema/Competências Peso relativo (%) 

Competência comunicativa: (Resolução de Problemas, Raciocínio Matemático e Comunicação Matemática) 80 

Competências transversais: Domínio socio afetivo 20 
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NÚMEROS E 
OPERAÇÕES  
 
Números 
naturais  
Adição e 
subtração 
 
Números 
racionais não 
negativos 
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• Lê e representa números no sistema de numeração decimal 
até à centena de milhar, identifica o valor posicional de um 
algarismo e relaciona os diferentes valores das classes e 
ordens. 

• Compara e ordena números naturais, realizar estimativas 
do resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade. 

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

• Reconhece e memoriza factos básicos da multiplicação e da 
divisão. 

• Calcula com 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, estabelecer relações entre as diferentes 
representações e utilizá-los em diferentes contextos, 
matemáticos e não matemáticos. 
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• Não lê ou representa números no sistema de numeração 
decimal e não reconhece a centena de milhar. 

• Ainda revela dificuldades em comparar e ordenar números 
naturais. 

• Ainda revela dificuldades em utilizar as propriedades das 
operações em situação de cálculo. 

• Ainda revela dificuldades em aplicar princípios básicos da 
multiplicação e da divisão. 

• Ainda não é capaz de calcular com números racionais não 
negativos na representação decimal. 

• Ainda não é capaz de estabelecer relações entre as diferentes 
representações de números racionais não negativos. 

• Não desenvolve estratégias adequadas à resolução de 
problemas com números racionais não negativos, em 
contextos matemáticos e não matemáticos. 

 • Não reconhece ou descreve regularidades em sequências e 
em tabelas numéricas. 
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Resolução de 
Problemas 
 
Raciocínio 
Matemático 
 
Comunicação 
matemática 

• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas 
com números racionais não negativos, em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 
 • Reconhece e descreve regularidades em sequências e em 
tabelas numéricas, formula conjeturas e explica como são 
geradas essas regularidades. 

• Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões. 

• Desenvolve confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar 
com situações que envolvam a Matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 
 

• Revela dificuldades em exprimir, oralmente e por escrito, 
ideias matemáticas. 

• Revela lacunas na autoconfiança em relação às suas 
capacidades e conhecimentos matemáticos. 

• Revela ainda muita dificuldade em recorrer à Matemática no 
seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 

 

GEOMETRIA E 
MEDIDA  
Localização e 
orientação no 
espaço. 
  
Figuras geométricas. 
 
Medida: 
Comprimento e Área  
Volume e 
capacidade  
Massa  
Tempo  
Dinheiro 

30 

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

• Identifica propriedades de figuras planas e de sólidos 
geométricos e faz classificações, justificando os critérios 
utilizados. 
• Mede comprimentos, áreas, volumes, capacidades e 
massas, utilizando e relacionando as unidades de medida do 
SI e faz estimativas de medidas, em contextos diversos. 
 

• Ainda não é capaz de identificar a posição relativa de 
polígonos, recorrendo a coordenadas. 
• Ainda revela dificuldades na identificação de figuras e sólidos 
geométricos. 
• Ainda revela dificuldades a medir e comparar, com recurso a 
grandezas (comprimento, área, volumes, massa e capacidade). 
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ORGANIZAÇÃ
O E 
TRATAMENTO 
DE DADOS 
 

15 

•Recolhe, organiza dados estatísticos utilizando diferentes 
representações. 

• •Reconhece e dá exemplos de acontecimentos certos e 
impossíveis, e acontecimentos possíveis. 
•Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento 
de dados em contextos familiares variados. 
• Realiza investigação estatística (formula questões, escolhe 
métodos de recolha de dados, seleciona formas de 
organização e representação de dados, analisa e conclui). 
•Comunica raciocínios, procedimentos e resultados 
baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

•Ainda revela muitas dificuldades na recolha, ou na 
organização de dados qualitativos e quantitativos discretos. 
•Ainda revela muitas dificuldades na resolução de problemas 
envolvendo a organização e tratamento de dados. 
• ainda não é capaz de realizar investigação estatística, 
interligando as diferentes fases de desenvolvimento.  
•Ainda revela muitas dificuldades na comunicação de 
raciocínios, procedimentos e resultados de dados recolhidos. 

Competências 

Transversais 

 

Domínio 

sociofetivo 

20 

• Participação /Autonomia: 
- É interessado e persistente. Realiza as atividades de forma 
autónoma.  

• Responsabilidade (Assiduidade, Pontualidade, material, 
equipamento, trabalho autónomo): 
- Raramente falta ou chega atrasado. 
-Apresenta o material necessário para a realização de 
atividades e tem o caderno diário organizado e completo.  
-Realiza o trabalho autónomo. 

•  Relacionamento Interpessoal (cumprimento do 
Regulamento Interno, respeito pelo outro, cooperação): 
- Apresenta comportamentos apropriados.  
- Respeita e aceita a opinião do outro e ajuda-o a integrar-se 
na comunidade escolar.  
-Geralmente coopera. 

• Participação /Autonomia:  
-Não se empenha e revela pouco interesse.  
-Não realiza as atividades de forma autónoma 

 •Responsabilidade (Assiduidade, Pontualidade, material, 
equipamento, trabalho autónomo):  
-Assiduidade e pontualidade irregulares. 
-Não traz/ou traz em más condições, o material necessário para 
a realização de atividades.  
-Não realiza trabalho autónomo. 
• Relacionamento Interpessoal (cumprimento do 
Regulamento Interno, respeito pelo outro, cooperação): 
- Distrai-se e perturba o normal funcionamento das aulas.  
-Tem dificuldade em respeitar o outro.  
-Raramente coopera. 

 


