
Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência 

 E D C  B A

Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 

Muito insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Dedicação/participação nas 

atividades 

Raramente participa/dedica-

se às atividades propostas.

Revela pouca 

dedicação/participação nas 

atividades propostas e muitas 

tarefas ficaram por concluir.

Revela alguma 

dedicação/participação nas 

atividades propostas, mas nem 

sempre as termina de forma 

adequada.

Revela dedicação/participação 

nas atividades propostas e 

foram concluídas de forma 

assertiva.

A dedicação/participação nas 

atividades foi uma constante e 

todas as tarefas foram 

concluídas com sucesso.

Ajuda mútua/cooperação

Raramente houve apoio aos 

colegas para a resolução das 

dificuldades.

Revelou pouco apoio aos 

colegas para a resolução das 

dificuldades.

Muitas dificuldades foram 

resolvidas e houve cooperação 

com os colegas.

A maior parte das dificuldades 

foram ultrapassadas e quase 

sempre ajudou os colegas.

Todas as dificuldades foram 

ultrapassadas demonstrando 

sempre interajuda.

Responsabilidade

Revela muito pouca 

assiduidade.

Cumpre as regras de bom 

funcionamento de forma 

muito irregular.

Nem sempre mostra 

respeito pelos professores 

e/ou colegas.

Revela uma 

assiduidade/pontualidade 

irregular.

Cumpre as regras de bom 

funcionamento de forma 

irregular.

Mostra algum respeito pelos 

professores e/ou colegas.

Revela ser assíduo, mas nem 

sempre é pontual.

Cumpre as regras de bom 

funcionamento de forma 

regular.

Mostra respeito pelos 

professores e colegas.

Revela ser assíduo e pontual.

Cumpre sempre as regras de 

bom funcionamento da aula.

Revela ser uma referência para 

os colegas a nível da 

responsabilidade.

Números e operações

Triângulos e 

quadriláteros

Funções, sequências e 

sucessões

Equações

Semelhança

Tratamento de dados

Números e operações

Triângulos e 

quadriláteros

Funções, sequências e 

sucessões

Equações

Semelhança

Tratamento de dados

Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Ciclo de ensino: 3º ciclo

Domínio ou Tema

Níveis de desempenho – descritores

Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Ano de escolaridade: 7º ano

Conteúdos

Disciplina: Oficina da Matemática



Capacidade de 

autoavaliação e reflexão

Raramente revela uma 

autoavaliação adequada ao 

seu empenho e nem sempre 

faz uma reflexão adequada 

do mesmo.

Por vezes revela uma 

autoavaliação adequada ao 

seu empenho e nem sempre 

faz uma reflexão adequada do 

mesmo.

Revela uma autoavaliação 

adequada ao seu empenho, mas 

nem sempre faz uma reflexão 

adequada do mesmo, alterando 

a sua atitude.

Revela uma autoavaliação 

correta ao seu empenho e na 

maioria das vezes faz uma 

reflexão adequada do mesmo, 

melhorando a sua atitude.

Revela uma autoavaliação 

correta ao seu empenho e 

desenvolve uma reflexão 

consciente do trabalho 

desenvolvido.

Números e operações

Triângulos e 

quadriláteros

Funções, sequências e 

sucessões

Equações

Semelhança

Tratamento de dados

Números e operações

Triângulos e 

quadriláteros

Funções, sequências e 

sucessões

Equações

Semelhança

Tratamento de dados


