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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Oferta Complementar de “LabMat - Comunicar+”  5.º e 6.º anos                           2021-2022 

 
Domínios/Ponderação Aprendizagens Essenciais Descritores do Perfil do Aluno Instrumentos de Avaliação 

Compreensão do 
Oral e Interação Oral 

25% 
 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

25% 

•Compreende discursos orais, com diferentes graus de 
formalidade e complexidade, e em diferentes suportes. 

•Destaca o essencial da mensagem ouvida, por meio de técnicas 
diversas. 

•Intervém de forma organizada e pertinente, tendo em conta o 
contexto de sala de aula. 

•Coloca dúvidas e questões, respeitando as regras do uso da 
palavra. 

•Resolve problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, 
incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade 
dos resultados.  

•Demonstra persistência, resiliência, autonomia em lidar com 
situações que envolvam a Matemática, no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade.  

•Realiza, de forma crítica e criativa, tarefas de natureza 
diversificada, projetos, atividades exploratórias, investigações, 
resolução de problemas, exercícios e jogos.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, 
J); Criativo (A, C, D, J); 
 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G);  
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I);  
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H); 
Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J); 
Autoavaliador (transversal às áreas) 

 
 
 
 

▪ Fichas de avaliação  
da compreensão do oral 
 

▪ Grelhas de avaliação  
de apresentações orais 
 
▪ Trabalhos de projeto/ 

individuais ou em grupo 

▪ Desafios / campeonato de 

jogos 

▪ Grelhas de 

observação/registo 

▪ Rubricas 

▪ Questionários escritos/orais 

▪ Auto e heteroavaliação 

Produção Oral e 
Competência 
Intercultural 

25% 
 

Comunicação 
Matemática 

25% 
  

•Faz apresentações orais, tendo em conta a situação, os 
destinatários e os objetivos da comunicação, de forma criativa e 
inovadora.  

• Adapta o discurso à situação de comunicação. 

• Analisa e discute ideias de forma crítica. 

• Respeita a diversidade humana e cultural. 

• Estabelece comparações entre as suas vivências e as dos outros. 

• Fala sobre atividades de lazer do seu meio cultural por oposição 
às de outras culturas. 

• Reconhece, compreende e explica exemplos concretos de 
atitudes de respeito e de tolerância intercultural. 

• Aceita pontos de vista diferentes dos seus. 

  

 

   DEPARTAMENTOS DE MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS E DE LÍNGUAS 
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• Comunica, oralmente e/ou por escrito, ideias matemáticas, com 
precisão e rigor em diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital. 

 • Justifica raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, 
notações, terminologia e simbologia).  

• Revela interesse pela Matemática. 

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

Legenda: A – Linguagem e texto; 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 
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PERFIL DE APRENDIZAGENS 

 

DOMÍNIOS 

DESCRITORES DE NÍVEL DE DESEMPENHO 

 Nível 5  Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1  

Compreensão 
do Oral e 

Interação Oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raciocínio  
e 

Resolução de 
problemas 

 

Desempenho muito bom 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Compreende textos orais em 
diferentes suportes e com 
variados graus de complexidade. 
- Destaca o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da situação. 
- Sintetiza a informação 
recebida, através da tomada de 
notas das ideias-chave. 
- Desenvolve a capacidade de 
raciocinar indutiva e 
dedutivamente, com a 
formulação, teste e 
demonstração de conjeturas. 
- Argumenta matematicamente, 
progredindo na fundamentação 
das suas ideias e na análise dos 
argumentos de outros. 
- Desenvolve a capacidade de 
resolver problemas, em 
situações de maior 
complexidade e que convocam a 
mobilização das novas 
aprendizagens nos diversos 
domínios, aprofundando a 
análise de estratégias e dos 
resultados obtidos, e 
formulando problemas em 
contextos variados. 

Desempenho bom 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Compreende textos orais em 
diferentes suportes e com 
variados graus de 
complexidade. 
- Destaca o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da situação. 
- Sintetiza a informação 
recebida, através da tomada 
de notas das ideias-chave. 
- Desenvolve a capacidade de 
raciocinar indutiva e 
dedutivamente, com a 
formulação, teste e 
demonstração de conjeturas. 
-Argumenta 
matematicamente, 
progredindo na 
fundamentação das suas 
ideias e na análise dos 
argumentos de outros. 
- Desenvolve a capacidade de 
resolver problemas, em 
situações de maior 
complexidade e que 
convocam a mobilização das 
novas aprendizagens nos 
diversos domínios, 
aprofundando a análise de 
estratégias e dos resultados 
obtidos, e formulando 
problemas em contextos 
variados. 

Desempenho suficiente 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Compreende textos orais em 
diferentes suportes e com 
variados graus de 
complexidade. 
- Destaca o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da situação. 
- Sintetiza a informação 
recebida, através da tomada 
de notas das ideias-chave. 
- Desenvolve a capacidade de 
raciocinar indutiva e 
dedutivamente, com a 
formulação, teste e 
demonstração de conjeturas. 
-Argumenta 
matematicamente, 
progredindo na 
fundamentação das suas 
ideias e na análise dos 
argumentos de outros. 
- Desenvolve a capacidade de 
resolver problemas, em 
situações de maior 
complexidade e que 
convocam a mobilização das 
novas aprendizagens nos 
diversos domínios, 
aprofundando a análise de 
estratégias e dos resultados 
obtidos, e formulando 
problemas em contextos 
variados. 

Desempenho insuficiente 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Compreende textos orais em 
diferentes suportes e com 
variados graus de complexidade. 
- Destaca o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da situação. 
- Sintetiza a informação 
recebida, através da tomada de 
notas das ideias-chave. 
- Desenvolve a capacidade de 
raciocinar indutiva e 
dedutivamente, com a 
formulação, teste e 
demonstração de conjeturas. 
- Argumenta matematicamente, 
progredindo na fundamentação 
das suas ideias e na análise dos 
argumentos de outros. 
- Desenvolve a capacidade de 
resolver problemas, em 
situações de maior 
complexidade e que convocam a 
mobilização das novas 
aprendizagens nos diversos 
domínios, aprofundando a 
análise de estratégias e dos 
resultados obtidos, e 
formulando problemas em 
contextos variados. 

Desempenho fraco 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Compreende textos orais em 
diferentes suportes e com 
variados graus de 
complexidade. 
- Destaca o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da situação. 
- Sintetiza a informação 
recebida, através da tomada de 
notas das ideias-chave. 
- Desenvolve a capacidade de 
raciocinar indutiva e 
dedutivamente, com a 
formulação, teste e 
demonstração de conjeturas. 
- Argumenta matematicamente, 
progredindo na fundamentação 
das suas ideias e na análise dos 
argumentos de outros. 
- Desenvolve a capacidade de 
resolver problemas, em 
situações de maior 
complexidade e que convocam a 
mobilização das novas 
aprendizagens nos diversos 
domínios, aprofundando a 
análise de estratégias e dos 
resultados obtidos, e 
formulando problemas em 
contextos variados. 
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Mundão, 8 de setembro de 2021 

 
 
 
 

Produção Oral 
e 

Competência 
Intercultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 
Matemática 

 
 
 
 

 

Desempenho muito bom 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Revela domínio da expressão 
oral, da exposição de temas, 
ideias e pontos de vista, usando 
um vocabulário preciso, 
adequado, pertinente e variado. 
- Prepara a apresentação de 
textos orais, tendo em conta a 
situação, os destinatários e os 
objetivos da comunicação. 
- Esforça-se por ser criativo e 
inovador, aquando da 
apresentação das exposições 
orais. 
- Avalia o seu próprio discurso, a 
partir de critérios previamente 
acordados com o professor, 
para identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
- Desenvolve a capacidade de 
comunicar em matemática, 
oralmente e por escrito, com a 
utilização da notação e 
simbologia matemáticas 
próprias dos diversos conteúdos 
estudados, e progredir na 
fluência e no rigor com que 
representam, exprimem e 
discutem as suas ideias, 
procedimentos e raciocínios. 

Desempenho bom 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Revela domínio da expressão 
oral, da exposição de temas, 
ideias e pontos de vista, 
usando um vocabulário 
preciso, adequado, pertinente 
e variado. 
- Prepara a apresentação de 
textos orais, tendo em conta a 
situação, os destinatários e os 
objetivos da comunicação. 
- Esforça-se por ser criativo e 
inovador, aquando da 
apresentação das exposições 
orais. 
- Avalia o seu próprio 
discurso, a partir de critérios 
previamente acordados com o 
professor, para identificar 
progressos, lacunas e 
dificuldades na sua 
aprendizagem. 
- Desenvolve a capacidade de 
comunicar em matemática, 
oralmente e por escrito, com 
a utilização da notação e 
simbologia matemáticas 
próprias dos diversos 
conteúdos estudados, e 
progredir na fluência e no 
rigor com que representam, 
exprimem e discutem as suas 
ideias, procedimentos e 
raciocínios. 
 

Desempenho suficiente 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Revela domínio da expressão 
oral, da exposição de temas, 
ideias e pontos de vista, 
usando um vocabulário 
preciso, adequado, pertinente 
e variado. 
- Prepara a apresentação de 
textos orais, tendo em conta a 
situação, os destinatários e os 
objetivos da comunicação. 
- Esforça-se por ser criativo e 
inovador, aquando da 
apresentação das exposições 
orais. 
- Avalia o seu próprio 
discurso, a partir de critérios 
previamente acordados com o 
professor, para identificar 
progressos, lacunas e 
dificuldades na sua 
aprendizagem. 
- Desenvolve a capacidade de 
comunicar em matemática, 
oralmente e por escrito, com 
a utilização da notação e 
simbologia matemáticas 
próprias dos diversos 
conteúdos estudados, e 
progredir na fluência e no 
rigor com que representam, 
exprimem e discutem as suas 
ideias, procedimentos e 
raciocínios. 

Desempenho insuficiente 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Revela domínio da expressão 
oral, da exposição de temas, 
ideias e pontos de vista, usando 
um vocabulário preciso, 
adequado, pertinente e variado. 
- Prepara a apresentação de 
textos orais, tendo em conta a 
situação, os destinatários e os 
objetivos da comunicação. 
- Esforça-se por ser criativo e 
inovador, aquando da 
apresentação das exposições 
orais. 
- Avalia o seu próprio discurso, a 
partir de critérios previamente 
acordados com o professor, 
para identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
- Desenvolve a capacidade de 
comunicar em matemática, 
oralmente e por escrito, com a 
utilização da notação e 
simbologia matemáticas 
próprias dos diversos conteúdos 
estudados, e progredir na 
fluência e no rigor com que 
representam, exprimem e 
discutem as suas ideias, 
procedimentos e raciocínios. 

Desempenho fraco 
relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e 
atitudes, previsto para este 
domínio: 
- Revela domínio da expressão 
oral, da exposição de temas, 
ideias e pontos de vista, usando 
um vocabulário preciso, 
adequado, pertinente e variado. 
- Prepara a apresentação de 
textos orais, tendo em conta a 
situação, os destinatários e os 
objetivos da comunicação. 
- Esforça-se por ser criativo e 
inovador, aquando da 
apresentação das exposições 
orais. 
- Avalia o seu próprio discurso, a 
partir de critérios previamente 
acordados com o professor, 
para identificar progressos, 
lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
- Desenvolve a capacidade de 
comunicar em matemática, 
oralmente e por escrito, com a 
utilização da notação e 
simbologia matemáticas 
próprias dos diversos conteúdos 
estudados, e progredir na 
fluência e no rigor com que 
representam, exprimem e 
discutem as suas ideias, 
procedimentos e raciocínios. 


