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DOMÍNIOS 
(Temas) 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

I S B MB 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 
 

Número naturais 
 

Adição, subtração, 
multiplicação e divisão: 

 

Revela muitas dificuldades: 
Na leitura e representação de números 
do sistema de numeração decimal até 
1000; 
Na identificação do valor posicional de 
um algarismo; 
Na identificação e exemplificação de 
números pares e ímpares 
No reconhecimento e memorização de 
factos básicos das operações e calcular 
com os números inteiros não negativos 
recorrendo à representação horizontal 
do cálculo, em diferentes situações e 
usando diversas estratégias que 
mobilizem relações numéricas e 
propriedades das operações 
No reconhecimento e utilização de 
diferentes representações para o mesmo 
número 
Na realização de estimativas plausíveis 
de quantidades e de somas, diferenças e 
produtos, com e sem recurso a material 
concreto. 
No reconhecimento de frações unitárias 
como representações de uma parte de 
um todo dividido em partes iguais, em 
diferentes contextos, e dar exemplos. 

 
Revela alguma facilidade: 
Na leitura e representação de números 
do sistema de numeração decimal até 
1000; 
Na identificação do valor posicional de 
um algarismo; 
Na identificação e exemplificação de 
números pares e ímpares 
No reconhecimento e memorização de 
factos básicos das operações e calcular 
com os números inteiros não negativos 
recorrendo à representação horizontal 
do cálculo, em diferentes situações e 
usando diversas estratégias que 
mobilizem relações numéricas e 
propriedades das operações 
No reconhecimento e utilização de 
diferentes representações para o mesmo 
número 
Na realização de estimativas plausíveis 
de quantidades e de somas, diferenças e 
produtos, com e sem recurso a material 
concreto. 
No reconhecimento de frações unitárias 
como representações de uma parte de 
um todo dividido em partes iguais, em 
diferentes contextos, e dar exemplos. 
 
 
 
 

Revela facilidade  
Na leitura e representação de números 
do sistema de numeração decimal até 
1000; 
Na identificação do valor posicional de 
um algarismo; 
Na identificação e exemplificação de 
números pares e ímpares 
No reconhecimento e memorização de 
factos básicos das operações e 
calcular com os números inteiros não 
negativos recorrendo à representação 
horizontal do cálculo, em diferentes 
situações e usando diversas estratégias 
que mobilizem relações numéricas e 
propriedades das operações 
No reconhecimento e utilização de 
diferentes representações para o 
mesmo número 
Na realização de estimativas plausíveis 
de quantidades e de somas, diferenças 
e produtos, com e sem recurso a 
material concreto. 
No reconhecimento de frações 
unitárias como representações de uma 
parte de um todo dividido em partes 
iguais, em diferentes contextos, e dar 
exemplos. 
 

Revela bastante facilidade  
Na leitura e representação de números 
do sistema de numeração decimal até 
1000; 
Na identificação do valor posicional de 
um algarismo; 
Na identificação e exemplificação de 
números pares e ímpares 
No reconhecimento e memorização de 
factos básicos das operações e 
calcular com os números inteiros não 
negativos recorrendo à representação 
horizontal do cálculo, em diferentes 
situações e usando diversas 
estratégias que mobilizem relações 
numéricas e propriedades das 
operações 
No reconhecimento e utilização de 
diferentes representações para o 
mesmo número 
Na realização de estimativas plausíveis 
de quantidades e de somas, diferenças 
e produtos, com e sem recurso a 
material concreto. 
No reconhecimento de frações 
unitárias como representações de uma 
parte de um todo dividido em partes 
iguais, em diferentes contextos, e dar 
exemplos. 
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GEOMETRIA E MEDIDA 
 
 

Localização e orientação 
no espaço. 

 
Figuras e Sólidos 

Geométricos. 
 

Medida: Comprimento, 
Área, Capacidade, Massa, 

Dinheiro e Tempo. 
 
 

 
Revela muitas dificuldades: 
 Na identificação, interpretação e 
descrição de relações espaciais, 
situando-se no espaço em relação aos 
outros e aos objetos. 
Na identificação e comparação de 
sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças,  
Na identificação de polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) e círculos 
nesses sólidos. 
Na descrição de figuras planas, 
identificação das suas propriedades, e 
representa-las a partir de atributos 
especificados 
Na composição e decomposição de  
figuras planas, a partir de figuras dadas, 
identificando atributos que se mantêm 
ou que se alteram nas figuras 
construídas. 
Na identificação e utilização de 
unidades de medida convencionais e não 
convencionais 
No reconhecimento e relacionamento 
entre si ; no valor das moedas e notas da 
Zona Euro, e usar em contextos 
diversos. Reconhecer e relacionar entre 
si intervalos de tempo (hora, dia, 
semana, mês e ano).  
 

Revela alguma facilidade: 
Na identificação, interpretação e 
descrição de relações espaciais, 
situando-se no espaço em relação aos 
outros e aos objetos. 
Na identificação e comparação de 
sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças,  
Na identificação de polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) e círculos 
nesses sólidos. 
Na descrição de figuras planas, 
identificação das suas propriedades, e 
representa-las a partir de atributos 
especificados 
Na composição e decomposição de  
figuras planas, a partir de figuras dadas, 
identificando atributos que se mantêm 
ou que se alteram nas figuras 
construídas. 
Na identificação e utilização de 
unidades de medida convencionais e não 
convencionais 
No reconhecimento e relacionamento 
entre si ; no valor das moedas e notas da 
Zona Euro, e usar em contextos 
diversos. Reconhecer e relacionar entre 
si intervalos de tempo (hora, dia, 
semana, mês e ano).  

Revela facilidade  
Na identificação, interpretação e 
descrição de relações espaciais, 
situando-se no espaço em relação aos 
outros e aos objetos. 
Na identificação e comparação de 
sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças,  
Na identificação de polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) e círculos 
nesses sólidos. 
Na descrição de figuras planas, 
identificação das suas propriedades, e 
representa-las a partir de atributos 
especificados 
Na composição e decomposição de  
figuras planas, a partir de figuras 
dadas, identificando atributos que se 
mantêm ou que se alteram nas figuras 
construídas. 
Na identificação e utilização de 
unidades de medida convencionais e 
não convencionais 
No reconhecimento e relacionamento 
entre si ; no valor das moedas e notas 
da Zona Euro, e usar em contextos 
diversos. Reconhecer e relacionar 
entre si intervalos de tempo (hora, 
dia, semana, mês e ano).  
 

Revela bastante facilidade 
Na identificação, interpretação e 
descrição de relações espaciais, 
situando-se no espaço em relação aos 
outros e aos objetos. 
Na identificação e comparação de 
sólidos geométricos, reconhecendo 
semelhanças e diferenças,  
Na identificação de polígonos 
(triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) e círculos 
nesses sólidos. 
Na descrição de figuras planas, 
identificação das suas propriedades, e 
representa-las a partir de atributos 
especificados 
Na composição e decomposição de  
figuras planas, a partir de figuras 
dadas, identificando atributos que se 
mantêm ou que se alteram nas figuras 
construídas. 
Na identificação e utilização de 
unidades de medida convencionais e 
não convencionais 
No reconhecimento e relacionamento 
entre si ; no valor das moedas e notas 
da Zona Euro, e usar em contextos 
diversos. Reconhecer e relacionar 
entre si intervalos de tempo (hora, 
dia, semana, mês e ano).  
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ORGANIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE DADOS 

 
Representação e 

interpretação de dados 
 
 

Revela muitas dificuldades em: 

Recolher, organizar e representar dados 

qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações  

Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados.  

 

Revela alguma facilidade  em: Recolher, 

organizar e representar dados 

qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações  

Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados.  
 

Revela facilidade em: Recolher, 

organizar e representar dados 

qualitativos e quantitativos discretos 

utilizando diferentes representações  

Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados 

em contextos familiares variados.  
 

Revela bastante facilidade em: 

Recolher, organizar e representar 

dados qualitativos e quantitativos 

discretos utilizando diferentes 

representações  

Resolver problemas envolvendo a 

organização e tratamento de dados 

em contextos familiares variados.  
 

 
 


