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DOMÍNIOS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Insuficiente Suficiente Bom / Muito Bom 
 
 
 
Conhecimento e compreensão de conceitos e 
procedimentos  
 
Dominar conceitos e procedimentos essenciais no âmbito 
dos temas matemáticos: números e operações, 
geometria e medida, organização e tratamento de 
dados. 
 
 
 

Revela dificuldade na aquisição de conhecimento 

e na compreensão de conceitos e procedimentos 

essenciais aos temas matemáticos trabalhados:  

números e operações, geometria e medida, 

organização e tratamento de dados 

Revela alguma facilidade na aquisição de conhecimento 

e na compreensão de conceitos e procedimentos 

essenciais aos temas matemáticos trabalhados: 

números e operações, geometria e medida, organização 

e tratamento de dados 

Revela facilidade na aquisição de conhecimento e na 

compreensão de conceitos e procedimentos 

essenciais aos temas matemáticos trabalhados: 

números e operações, geometria e medida, 

organização e tratamento de dados 

 
 
Aplicação de conhecimentos 
 
Resolução de problemas, raciocínio e comunicação. 
 
-Resolver e formular problemas, analisar estratégias 
variadas de resolução, e apreciar/avaliar os resultados 
obtidos.  
 
-Abstrair e generalizar, reconhecer e elaborar 
raciocínios, discutindo e criticando explicações e 
justificações de outros.  
 
-Comunicar utilizando linguagem matemática simbólica 
e natural, oralmente e por escrito, para descrever e 
justificar raciocínios, procedimentos e conclusões. 
 
 
 
 
 
 

Revela dificuldade: 
 
Na resolução e formulação de problemas, analise 
estratégias variadas de resolução, e 
apreciação/avaliação dos resultados obtidos.  
 
Na elaboração de raciocínios, reconhecimento 
discussão e crítica de explicações e justificações 
de outros.  
 

Na comunicação em linguagem simbólica ou 

natural, oralmente e por escrito, para descrever e 

justificar raciocínios, procedimentos ou 

conclusões. 

Revela alguma facilidade: 
 
Na resolução e formulação de problemas, analise 
estratégias variadas de resolução, e 
apreciação/avaliação dos resultados obtidos.  
 
Na elaboração de raciocínios, reconhecimento discussão 
e crítica de explicações e justificações de outros.  
 
Na comunicação em linguagem simbólica ou natural, 
oralmente e por escrito, para descrever e justificar 
raciocínios, procedimentos ou conclusões. 
 
 

Revela facilidade: 
 
Na resolução e formulação de problemas, analise 
estratégias variadas de resolução, e 
apreciação/avaliação dos resultados obtidos.  
 
Na elaboração de raciocínios, reconhecimento 
discussão e crítica de explicações e justificações de 
outros.  
 
Na comunicação em linguagem simbólica ou 
natural, oralmente e por escrito, para descrever e 
justificar raciocínios, procedimentos ou conclusões. 
 

 
 
Áreas de Competência do Perfil do Aluno a trabalhar em todos os domínios: A - Linguagens e textos / B - Informação e comunicação / C - Raciocínio e resolução de problemas / D - Pensamento 
crítico e 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. 
 


