
Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049  
Escola Básica de Azeitão  

Escola Básica de Brejos do Clérigo  
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão  
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão  

Escola Básica de Vendas de Azeitão  
Escola Básica da Brejoeira  

 

PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS MATEMATICA DO 1.º CICLO  

 
Perfil dos alunos - Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H), Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F), Comunicador (A, B, D, E, H) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Leitor (A, B, C, D, F, H, I), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Questionador (A, F, G, I, J), Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J), indagador/ 
Investigador (C, D, F, H, I), Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J), Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F). 

 

DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO  

I S B /MB 

Conhecimento de conceitos e 
procedimentos no âmbito dos 
temas matemáticos:  
 
- Números e operações 
- Geometria e medida 
- Organização e tratamento de 
dados 
-Resolução de problemas, 
raciocínio e comunicação. 
-Interesse, confiança, 
persistência, autorregulação, 
autonomia 

Revela muitas dificuldades: 
 
 

Em dominar os conceitos e procedimentos 

essenciais dos temas matemáticos trabalhados 

Revela facilidade 
 
 

Em dominar os conceitos e procedimentos 

essenciais dos temas matemáticos 
trabalhados 

Revela bastante facilidade 
 
 

Em dominar os conceitos e procedimentos 

essenciais dos temas matemáticos trabalhados 

 
Competências/ capacidades e 
atitudes transversais 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
Em conceber e aplicar estratégias na resolução 
de problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos e avaliar a plausibilidade dos 
resultados. 
No reconhecimento e desenvolvimento de 
regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, formular conjeturas e explicar como 
são geradas essas regularidades. 
Na comunicação, oralmente e por escrito, 
ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 
No desenvolvimento do interesse pela 
Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios 
da atividade humana e social. 
No desenvolvimento da confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 
No desenvolvimento da persistência, autonomia 
em lidar com situações que envolvam a 
Matemática, no seu percurso escolar e na vida 
em sociedade. 

Revela facilidade 
Em conceber e aplicar estratégias na 
resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos e avaliar a 
plausibilidade dos resultados. 
No reconhecimento e desenvolvimento de 
regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, formular conjeturas e explicar 
como são geradas essas regularidades. 
Na comunicação, oralmente e por escrito, 
ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 
No desenvolvimento do interesse pela 
Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e 
domínios da atividade humana e social. 
No desenvolvimento da confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos matemáticos, e 
a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 
No desenvolvimento da persistência, 
autonomia em lidar com situações que 
envolvam a Matemática, no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 

Revela bastante facilidade 
Em conceber e aplicar estratégias na resolução de 
problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos e avaliar a plausibilidade dos 
resultados. 
No reconhecimento e desenvolvimento de 
regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas, formular conjeturas e explicar como 
são geradas essas regularidades. 
Na comunicação, oralmente e por escrito, ideias 
matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 
No desenvolvimento do interesse pela Matemática 
e valorizar o seu papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da atividade humana e 
social. 
No desenvolvimento da confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular 
a sua aprendizagem. 
No desenvolvimento da persistência, autonomia em 
lidar com situações que envolvam a Matemática, 
no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 


