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Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
Fraco Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Números naturais:
Números primos e 
números 
compostos

Ainda	não	reconhece	nem	
identifica	a	diferença	
entre	números	primos	e	
números	compostos

Identifica	apenas	um	dos	
tipos	de	números	
(números	primos	ou	
compostos)

Identifica	números	primos	e	
números	compostos.

Reconhece	e	seleciona	
números	primos	e	
compostos	num	conjunto	
de	números

Números naturais:
Decomposição de 
números em 
factores primos

Ainda	não	decompõe	
números	naturais	num	
produto	fatores	primos.

Decompõem	
incorretamente	números	
naturais	num	produto	de	
fatores	primos

Decompõem	corretamente	
números	naturais	num	
produto	de	fatores	primos

Identifica	a	decomposição	
correta	em	fatores	primos	
dado	o	número	natural

Números naturais:
m.d.c e m.m.c

Ainda	não	determina	o	
m.d.c	nem	o	m.m.c	através	
da	decomposíção	em	
fatores	primos.

Determina	corretamente	o	
m.d.c	ou	o	m.m.c		através	
dos	múltiplos	e	divisores.

Determina	corretamente	o	
m.d.c	e	o	m.m.c	entre	dois	
números	através	da	
decomposição	em	fatores	
primos

Resolve	problemas	
envolvendo	o	cálculo	do	
máximo	divisor	comum	e	
do	mínimo	múltiplo	
comum	de	dois	números	
naturais.

Concebe	e	aplicar	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	o	m.d.c.	e	m.m.c.	
através	da	decomposição	em	
fatores	primos,	em	contextos	

matemáticos	e	não	
matemáticos

Números e 
Operações

Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Disciplina:	Matemática Ciclo	de	ensino:		2º	ciclo

Tema Conteúdo

Níveis de desempenho – descritores
Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Ano	de	escolaridade:	6º	ano



Números naturais:
Potências de base 
e expoente 
naturais

Ainda	não	reconhece	uma	
potência

Reconhece	uma	potência Define	uma	potência	como	
um	produto	de	fatores	iguais	
e	identifica	base,	expoente	e	
potência.	Faz	a	leitura	de	
potências.Transforma	uma	
potência	num	produto	de	
fatores	e	vice-versa.	

Resolve	problemas		
envolvendo	o	produto	de	
fatores	iguais	colocando-o	
na	forma	de	potência

Álgebra Álgebra:
Multiplicação de 
potências; 
Potência de 
potência; Divisão 
de potências

Ainda	não	conhece	nem	
aplica	corretamente	as	
regras	da	potenciação	
nomeadamente	no	cálculo	
do	produto	e	quociente	de	
duas	potências

Conhece	as	regras	de	
potênciação	mas		ainda	
não	as	aplica	corretamente	
efetuando,	por	vezes,	
apenas	um	dos	cálculos,	
ou	o	produto	ou	o	
quociente.

Conhece	a	aplica	as	regras	
da	potênciação	e	efetua	
corretamente	o	produto	eo	
quociente	de	duas	potências.

Resolve	problemas		
envolvendo	o	produto	e	
quociente	entre	potência

Concebe	e	aplicar	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	regras	da	
potênciação,	em	contextos	
matemáticos	e	não	matemático

Figuras 
geometricas 
planas:
Circunferência, 
círculo e ângulos

Ainda	não	consegue	
distinguir	círculo	de	
circunferência	e	ainda	não	
identifica	setor	circular	e	
ângulo	ao	centro.

Consegue	distinguir	
círculo	de	circunferência	e	
identifica	setor	circular	e	
ângulo	ao	centro.

Consegue	distinguir	raio,	
diâmetro	e	corda	de	uma	
circunferência	usando	
simbologia	matemática.

Determina	o	raio	e	
diâmetro	de	uma	
circunferência.

Consegue	aplicar	os	conceitos	
anteriores	na	resolução	de	
situações	problemáticas.

Figuras 
geometricas 
planas:
Circunferência, 
retas e polígonos

Ainda	não	identifica	uma	
reta	tangente	a	uma	
circunferência	nem	o	seu	
ponto	de	tangência.

Identifica	uma	reta	
tangente	a	uma	
circunferência	e	o	seu	
ponto	de	tangência.

Identifica	um	polígons	
inscritos	e	circunscritos	
numa	circunferência.

Reconhece	polígonos	
inscritos	e	circunscritos	
numa	circunferência	
através	da	sua	definição.

Aplica	os	conceitos	anteriores	
na	resolução	de	situações	
problemáticas.

Figuras 
geometricas 
planas:
Áreas de 
polígonos 
regulares

Ainda	não	identifica	o	
apótema.

Identifica	o	apótema. Conhece	e	aplica	a	fórmula	
da	área	dos	polígonos	
regulares.

Calcula	o	apótema	ou	o	
perímetro	dada	a	área	do	
polígono	regular.

Calcula	o	apótema	e	o	
perímetro	dada	a	área	do	
polígono	regular.

Concebe	e	aplicar	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	o	m.d.c.	e	m.m.c.	
através	da	decomposição	em	
fatores	primos,	em	contextos	

matemáticos	e	não	
matemáticos

Números e 
Operações

Geometria e 
medida



Figuras 
geometricas 
planas:
Perímetro do 
círculo e área do 
círculo

Ainda	não	reconhece	as	
fórmulas	da	área	e	
perímetro	do	círculo.

Reconhece	as	fórmulas	da	
área	e	perímetro	do	
círculo,	mas	não	as	aplica	
corretamente.

Determina	a	área	e	o	
perímetro	do	círculo.

Determina	o	diâmetro	e	o	
raio	a	partir	do	perímetro.

Aplica	os	conceitos	anteriores	
na	resolução	de	situações	
problemáticas.

Sólidos 
geométricos: 
Prismas e 
Pirâmides

Ainda	não	distingue	
prismas	de	pirâmides.

Distingui	prismas	de	
pirâmides.

Classifica	prismas	e	
pirâmides	e	reconhece	os	
elementos	que	os	constituem.

Reconhece	e	aplica	
corretamente	as	
propriedades	das	
pirâmides.

Relaciona	as	propriedades	
das	pirâmides	no	cálculo	dos	
seus	elementos.

Sólidos 
geométricos: 
Poliedros. Relação 
de Euler

Ainda	não	distingue	
poliedros	convexos	e	não	
convexos.

Distingue	poliedros	
convexos	e	não	convexos.

Reconhe	e	aplica	
corretamente	a	relação	de	
Euler.

Verifica	a	validade	da	
relação	de	Euler.

Sólidos 
geométricos: 
Cilindro e cone

Ainda	não	distingue	
cilíndro	e	cone.

Distingue	cilíndro	e	cone,	
mas	não	descreve	as	suas	
caraterísticas.

Define	cilíndro	e	cone	
reconhecendo	alguns	dos	
seus	elementos.

Define	cilíndro	e	cone	
reconhecendo	todos	os	
seus	elementos.

sólidos 
geométricos: 
Volume do prisma 
e volume do 
cilindro

Ainda	não	reconhe	a	
fórmula	do	volume	do	
prisma	e	do	cilíndro.

Reconhe	mas	não	aplica	a	
fórmula	do	volume	do	
prisma	e	do	cilíndro.

Reconhece	a	plica	a	fórmula	
do	volume	do	prisma	e	do	
cilíndro	retos.

Determina	a	altura	do	
cilíndro	a	partir	do	seu	
volume	e	a	área	da	base.

Determinar	a	altura	do	
cilíndro	dados	o	volume	e	
diâmetro	da	base.

Números e 
operações: 
Números 
negativos. Reta 
numérica

Ainda	não	reconhece	
números	negativos	e	
números	negativos	e	
positivos

Identifica	números	
negativos	e	positivos

Identifica	números	negativos	
e		números	positivos,	
ordenando-os	corretamente	
numa	reta	numérica

Associa	número	negativos	
e	positivos	a	situações	do	
quotidiano.

Resolve	problemas	
envolvendo	números	
negativos	em	contextos	
familiares	variados.

Números e 
operações: Valor 
absoluto. 
Números 
simétricos

Ainda	não	reconhece	o	
simétrico	de	um	número	
nem	o	seu	valor	absoluto.

	Conhece	os	conceitos	de	
valor	absoluto	e	simétrico	
mas	ainda	não	os	aplica

Utiliza	a	simbologia	
matemática	para	identificar	
o	valor	absoluto	de	um	
número.	Reconhece	números	
simétricos.

Identifica	os	conjuntos	de	
números:	naturais,	
inteiros	e	racionais.

Números e 
operações

Geometria e 
medida



Números e 
operações: 
Comparação e 
ordenação de 
números racionais

Ainda	não	compara	nem	
ordena	números	racionais.

Compara	mas	ainda	não	
consegue	ordenar	
números	racionais.

Compara	e	ordena	números	
racionais	,	em	contextos	
diversos,	com	ou	sem	recurso	
à	reta	numérica.

Resolve	situações	
problemáticas	que	
impliquem	ordenar	e	
comparar	números	
racionais.

Números e 
operações: Adição 
e subtração de 
números racionais

Ainda	não	adiciona	nem	
subtrai	números	racionais

Adiciona	ou	subtrai	
números	racionais	(	
positivos	e	negativos)

Adiciona	e	subtrai	racionais	
(positivos	e	negativos)	
recorrendo	ao	cálculo	mental	
e	ao	algoritmo	e	fazer	
estimativas	plausiveis.

Resolve	problemas		
envolvendo	a	adição	
subtração	de	números	
racionais

-	Concebe	e	aplicar	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	expressões	
numéricas,	em	contextos	
matemáticos	e	não	
matemáticos.

Números e 
operações: 
multiplicação e 
divisão de 
números racionais

Ainda	não	calcula	o	
produto	e	quociente	entre	
números	racionais.

Calcula	o	produto	ou	o	
quociente	de		números	
racionais	fazendo	apenas	
uma	operação	
corretamente.

Calcula	corretamente	o	
produto	e	quociente	de	
números	racionais.

Calcula	e	relaciona	o	
inverso	de	produtos	e	
quocientes	de	números	
racionais.

Calcula	produtos	e	quocientes	
de	razões	de	números	
racionais.

Álgebra Potências de base 
racional não 
negativa e 
expoente natural - 
Expressões 
numéricas

Ainda	não	efetua	o	calculo	
de	expressões	numéricas.

Calcula	incorretamente	
expressões	numéricas	pois	
ainda	não	usa	as	
prioridades	das	operações	
e	as	regras	da	potenciação.

Usa	as	regras	da	potenciação	
e	a	prioridade	das	operações	
no	cálculo	do	valor	de	
expressões	numéricas	
respeitando	o	significado	
dos	parêntesis	com	números	
racionais	não	negativos.

Usa	expressões	numéricas	
para	representar	uma	
dada	situação	e	compõe	
situações	que	possam	ser	
representadas	por	uma	
expressão	numérica.

Concebe	e	aplica	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	expressões	
numéricas,	em	contextos	
matemáticos	e	não	
matemáticos.

Isometrias: 
Mediatriz de um 
segmento de reta

Ainda	não	identifica	nem	
constrói	a	mediatriz	de	um	
segmento	de	reta.

Identifica	mas	ainda	não	
constrói	a	mediatriz	de	um	
segmento	de	reta.

Identifica	e	constrói	a	
mediatriz	de	um	segmento	
de	reta.

Consegue	enumerar	as	
propriedadesda	mediatriz	
de	um	segmento	de	reta.

Resolve	problemas	
envolvendo	a	mediatriz	de	
um	segmento	de	reta.

Isometrias: 
Reflexão axial

Ainda	não	identifica	nem	
constrói	a	reflexão	axial	de	
qualquer	figura.

Identifica	uma	reflexão	
axial,	mas	ainda	não	
consegue	construir	a	
reflexão	axial	de	qualquer	
figura.

Identifica	e	constrói	o	
transformado	de	uma	dada	
figura	
através	de	uma	isometria	
axial.	

Descreve	passo	a	passo	a	
construção	do	
transformado	de	uma	
figura	através	de	uma	
isometria	axial.	

Números e 
operações

Geometria	e	
medida

Resolve	problemas	
envolvendo	as	propriedades	
das	isometrias	utilizando	
raciocínio	dedutivo.



Isometrias: 
Reflexão central

Ainda	não	identifica	nem	
constrói	a	reflexão	central	
de	qualquer	figura.

Identifica	uma	reflexão	
central,	mas	ainda	não	
consegue	construir	a	
reflexão	central	de	
qualquer	figura.

Identifica	e	constrói	o	
transformado	de	uma	dada	
figura	
através	de	uma	isometria	
central.	

Descreve	passo	a	passo	a	
construção	do	
transformado	de	uma	
figura	através	de	uma	
isometria	central.	

Isometrias: 
rotação

Ainda	não	identifica	nem	
constrói	a	rotação	de	
qualquer	figura.

Identifica	uma	imagem	em	
rotação	,	mas	ainda	não	
consegue	construir	a	
imagem	de	qualquer	
figura	por	esta	isometria.

Identifica	e	constrói	o	
transformado	de	uma	dada	
figura	
através	de	uma	rotação.	

Descreve	passo	a	passo	a	
construção	do	
transformado	de	uma	
figura	através	de	uma	
rotação.	

Isometrias: 
simetria

Ainda	não	reconhece	
simetrias.

Identifica	e	reconhece	
apenas	um	tipo	de	
simetrias.

Identifica	e	reconhece	
simetrias	de	rotação	e	de	
reflexão.

Determina	o	número	de	
simetrias	de	rotação	bem	
como	o	número	de	eixos	de	
simetria.

Reconhecer	
simetrias	de	rotação	e	de	
reflexão	em	figuras,	em	
contextos	
matemáticos	e	não	
matemáticos,	prevendo	e	
descrevendo	os	
resultados	obtidos.

Sequências e 
regularidades: 
sequências

Ainda	não	determina	a	lei	
de	formação	de	uma	
sequência	númerica	ou	
não	numérica	.

Determina	uma	lei	de	
formação	de	uma	
sequência	numérica	mas	
ainda	não	reconhece	a	
expressão	algébrica	que	a	
representa.

Determina	uma	lei	de	
formação	de	uma	sequência	
numérica	ou	não	numérica	e	
uma	expressão	algébrica	que	
represente	uma	sequência	
numérica	em	que	a	diferença	
entre	termos	consecutivos	é	
constante.

Determina	a	lei	de	
formação	de	uma	
sequência	númerica	
aplicando-a	para	
completar	a	mesma.	

Concebe	e	aplica	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	regularidades,	
sequências	em	contextos	
matemáticos	e	não	
matemáticos.

Sequências e 
regularidades: 
razão. Proporção

Ainda	não	reconhece	o	
significado	de	razão	e	
proporção.

Ainda	não	identifica		os	
termos	de	uma	razão	e	
proporção.	

Reconhece	os	significados	de	
razão,	proporção	e	conhece	
os	seus	termos.	Conhece	a	
propriedade	das	proporções	
e	aplica-a	corretamente	em	
diferentes	contextos.

Utiliza	a	regra	de	três	
simples	e	aplica-a	em	
diferentes	contextos	
matemáticos.

Geometria	e	
medida

Álgebra

Resolve	problemas	
envolvendo	as	propriedades	
das	isometrias	utilizando	
raciocínio	dedutivo.



Sequências e 
regularidades: 
Proporcionalidade 
direta

Ainda	não	reconhece	
situações	de	
proporcionalidade	direta

Reconhece	situações	de	
proporcionalidade	direta	
mas	ainda	não	indica	a	
constante	de	
proporcionalidade	nem	
explica	o	seu	significado

Reconhece	situações	de	
proporcionalidade	direta	
num	enunciado	verbal	ou	
numa	tabela	e	indica	uma	
das	constantes	de	
proporcionalidade,	
explicando	o	seu	significado	
dado	o	contexto.

Resolve	problemas	
envolvendo	a	noção	de	
proporcionalidade	direta	
entre	grandezas	
mutuamente	
dependentes.

Concebe	e	aplica	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	
proporcionalidade	direta,	em	
contextos	matemáticos	e	não	
matemáticos.

Sequências e 
regularidades: 
Escalas

Ainda	não	reconhece	o	
conceito	de	escala

Reconhece	o	conceito	de	
escala.

Sabe	a	diferença	entre	
escalas	numéricas	e	escalas	
gráficas	explicando	o	seu	
significado	no	contexto	de	
um	mapa.	Determina	a	
distância	real	ou	a	distância	
no	mapa	apartir	de	uma	
escala	dada.

Determina	a	escala	apartir	
da	distância	real	e	
distância	do	mapa	dadas.

Concebe	e	aplica	estratégias	
de	resolução	de	problemas	
envolvendo	escalas,	em	
contextos	matemáticos	e	não	
matemáticos.

O.T.D : população 
e amostra

Ainda	não	reconhece	a	
população	estatistica	em	
estudo.

Reconhece	a	população	
estatistica	em	estudo	mas	
ainda	não	a	descreve.

Reconhece	e	descreve	a	
população	estatística	em	
estudo.

Reconhece	e	descreve	a	
amostra	em	estudo	bem	
como	a	sua	dimensão.

Distingue	população	de	
amostra	usando	exemplos.	

O.T.D : Variáveis 
estatísticas

Ainda	não	identifica	as	
variáveis	estatísticas.

Identifica	as	variáveis	
estatisticas	mas	ainda	não	
as	distingue.

Distinguir	os	vários	tipos	de	
variáveis:	qualitativa,	
quantitativa	discreta	e	
contínua.

Distinguir	os	vários	tipos	
de	variáveis	estatísticas	
dando	exemplos	das	
mesmas.

Resolve	problemas	
envolvendo	O.T.D	em	
contextos	familiares	variados	
e	identifica	o	tipo	de	variável	
apresentada.

O.T.D : gráficos 
círculares

Ainda	não	recolhe	nem	
consegue	organizar	dados	
recorrendo	a	tabelas	de	
frequência	absolutas	e	
frequência	relativas,	e	
gráficos	circulares.

	Recolhe,	organiza	
representa	dados	
recorrendo	a	tabelas	de	
frequência	absoluta	e	
relativa,	gráficos	circulares	
mas	ainda	não	interpreta	
a	informação	
representada.

Recolhe,	organiza	
representa	dados	
recorrendo	a	tabelas	de	
frequência	absoluta	e	
relativa,	gráficos	circulares	e	
interpreta	a	informação	
representada.

Representa	um	conjunto	
de	dados	num	gráfico	
circular	dividindo	um	
circulo	em	setores	
circulares	sucessivamente	
adjacentes	associados	
repetivamente	às	
diferentes	categorias	de	

Resolve	problemas	
envolvendo	O.T.D	em	
contextos	familiares	variados	
usando	dados	fornecidos	
através	de	gráficos	circulares.

*Conteúdo lecionado no 6º ano de escolaridade, apesar de estar nas aprendizagens essenciais do 5º ano: Reconhecer um sólido apartir da sua planificação. Identificar e 
desenhar planificações de sólidos.

Organização	
e	tratamento	
de	dados	
(OTD)

Álgebra


