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Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Números naturais                  
(até 1000)  até à centena 

de milhar
Ainda não reconhece os números até ao 1000

Compara números, mas ainda não os 
distingue entre pares e ímpares. Apresenta 

erros na ordenação dos números

Realiza com correção uma das leituras dos 
números. Compara e ordena números naturais

Identifica o valor posicional de um algarismo
Lê e representa números no sistema de numeração decimal até à 

centena de milhar

Ainda não reconhece as propriedades dos números Ainda não realiza estimativas

Realiza operações com números inteiros não 
negativos, recorrendo a material manipulável. 

Reconhece relações numéricas e propriedades das 
operações, utilizando-as em situações de cálculo

Realiza operações com números inteiros não negativos, 
utilizando corretamente pelo menos uma das estratégias, 

na representação horizontal do cálculo. Realiza 
estimativas do resultado de operações e avalia a sua 

razoabilidade

Utiliza diferentes estratégias que mobilizem relações numéricas e 
propriedades das operações

Ainda não reconhece a multiplicação e divisão
Reconhece factos básicos da multiplicação 

com dificuldades

Descreve regularidades em sequências e/ou em 
tabelas numéricas. Reconhece e memoriza factos 

básicos da multiplicação e da divisão
Formula conjeturas sobre regularidades. Explica como são geradas essas regularidades

Números racionais não 
negativos

Ainda não identifica frações
Identifica frações muito simples com muitas 

dificuldades

Reconhece, com ajuda, frações unitárias como 
representações de uma parte do todo dividindo 

em partes iguais, em diferentes contextos

Reconhece frações unitárias como representações de uma 
parte do todo dividindo em partes iguais, em diferentes 
contextos. Representa números racionais não negativos 

na forma de fração e decimal

Dá exemplos de frações. Calcula com números racionais não 
negativos na representação decimal, recorrendo ao cálculo mental 

e a algoritmos

Localização e orientação no 
espaço 

Ainda não identifica relações espaciais
Interpreta relações espaciais, situando-se no 
espaço em relação aos outros e aos objetos

Descreve relações espaciais, situando-se no espaço em 
relação aos outros e aos objetos

Explora situações de contextos variados, numa abordagem do 
espaço ao plano

Figuras geométricas Ainda não distingue polígonos de não polígonos Nomeia apenas os polígonos
Identifica polígonos e não polígonos nos sólidos 

geométricos

Refere as propriedades dos polígonos. Desenha 
polígonos, recorrendo a coordenadas,

em grelhas quadriculadas, no geoplano e em
papel ponteado

Descreve e compara sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças. Identifica propriedades de figuras 

planas e de sólidos
geométricos e faz classificações, justificando os critérios

utilizados

Unidades de Medida
Ainda não reconhece unidades de medida (comprimento e 

área, volume e capacidade, massa, tempo e dinheiro)

Reconhece duas das unidades de medida 
(comprimento, área, capacidade, massa,  

tempo e dinheiro)

Reconhece três das unidades de medida 
(comprimento, área, capacidade, massa,  tempo e 

dinheiro)

Reconhece quatro ou mais das unidades de medida 
(comprimento, área, capacidade, massa,  tempo e 

dinheiro)

Relaciona  todas as unidades de medida (comprimento e área, 
volume e capacidade, massa,  tempo e dinheiro)
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Representação e 
Interpretação de dados 

Ainda não recolhe dados Recolhe dados só com ajuda
Recolhe dados utilizando diferentes 

representações

Organiza dados utilizando diferentes representações. 
Resolve problemas envolvendo a organização e 

tratamento de dados em contextos variados. Analisa e 
interpreta informação de natureza estatística 

representada de diversas formas. Utiliza gráficos de barras 
e diagramas para representar dados

Interpreta e representa utilizando diferentes representações.  
Planeia e realiza investigações usando o ciclo da investigação 

estatística (formular questões, escolher métodos de recolha de 
dados, selecionar formas de organização e representação de 

dados, analisar e concluir)

Ciclo de ensino: 1.º Ciclo

Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas e explica 
raciocínios, procedimentos e conclusões

Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Níveis de desempenho – descritores

Avalia a plausibilidade dos resultados. Consegue resolver 
problemas com mais de um passo. Resolve problemas, 

recorrendo à recolha de dados e à sua organização e 
representação

Domínio Competências

Disciplina: Matemática

Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Ano de escolaridade: 3.º ano
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Resolução de problemas / 
Raciocínio matemático/ 

Comunicação matemática
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Apenas recolhe os dados do enunciadoAinda não interpreta enunciados
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Concebe e aplica estratégias na resolução de 
problemas. Consegue resolver problemas simples 

(de um passo).  Desenvolve interesse pela 
Matemática. Desenvolve confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos matemáticos

Adição, subtração, 
multiplicação e divisão


