
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: 1.º Ciclo   Áreas/Disciplina: Matemática  Ano: 1.º 
 

Curso: Básico X  Científico-Humanístico  Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  
Conteúdos 

Programáticos/Domínios 
Instrumentos de 

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1.º 
 

 

Números e operações 

Geometria e medida 

 

 

 

 

Organização e tratamento 

de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localização e orientação no 
espaço; 
- Relações de posição; 
- Alinhamento de objetos; 
Números naturais 
- Correspondência um a um; 
- Contagens. 
 
Representação de conjuntos 
- Conjunto, elemento e 
cardinal; 
- Pertence e não pertence. 
Números naturais 
- Números naturais até 5; 
- Contagens progressivas e 
regressivas. 
- Contagens até 5 objetos; 
- Correspondências um a um e 
comparação do número de 
elementos de dois conjuntos; 
- Conjunto vazio e o número 0. 
 
Adição 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 100 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição; 
-Decomposição de números até 
10 em somas; 
- Símbolos >, < e = e os termos 
parcelas e somas; 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 10 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição. 
Números naturais 

 

.Teste sumativo 

.Trabalhos escritos 

.Fichas formativas 

.Grelhas de registo de 

avaliação direta 

.Grelhas de registo de 

compreensão/expressão 

matemática 

.Grelhas de registo de 

cálculo operatório  

.Grelhas de registo de 

trabalhos individuais 

.Grelhas de registo de 

trabalhos de grupo 

.Questionários 

.Grelhas de registo de 

trabalho em grupo 

.Apresentações orais 

.Outros registos 

 

 Os instrumentos de 

avaliação formativa 

poderão ser partilhados 

com outras disciplinas 

 
 

 
 
 

5292 
minutos 



 

 

 

 

Números e operações 

Geometria e medida 

Organização e tratamento 

de dados 

 

 

 

 

 

 

 

- Números naturais até 10; 
- Contagens progressivas e 
regressivas; 
- Contagens até 10 objetos; 
-Correspondências um a um e 
comparação do número de 
elementos de dois conjuntos; 
 
Representação de conjuntos 
- Diagramas de Venn com 
conjuntos disjuntos; 
Figuras geométricas 
- Partes retilíneas de objetos e 
desenhos; partes planas de 
objetos; 
- Figuras planas: retângulo, 
quadrado, triângulo e 
respetivos lados e vértices, 
circunferência e círculo; 
- Sólidos: cubo, paralelepípedo 
retângulo, cilindro e esfera. 
Adição 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar 
e acrescentar. 
 

2.º 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e operações 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de numeração 
decimal 
- Ordenar decimais: unidades e 
dezenas; 
- Valor posicional dos 
algarismos. 
Números naturais 
- Números naturais até 15; 
- Contagens progressivas e 
regressivas; 
- Contagens até 15 objetos; 
-Correspondências um a um e 
comparação do número de 
elementos de dois conjuntos. 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 15 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição. 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar 
e acrescentar; 
- Subtrações envolvendo 
números naturais até 15 por 
métodos informais; 
- O símbolo “-“ e os termos 
“aditivo”, “subtrativo” e 
“diferença”; 
- Subtrações de números até 15 
utilizando contagens 
progressivas e regressivas de, 
no máximo, nove unidades ou 
tirando partido do sistema de 
numeração decimal; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
retirar, comparar ou 

.Teste sumativo 

.Trabalhos escritos 

.Fichas formativas 

.Grelhas de registo de 

avaliação direta 

.Grelhas de registo de 

compreensão/expressão 

matemática 

.Grelhas de registo de 

cálculo operatório  

.Grelhas de registo de 

trabalhos individuais 

.Grelhas de registo de 

trabalhos de grupo 

.Questionários 

.Grelhas de registo de  

trabalho em grupo 

.Apresentações orais 

.Outros registos 

 
Os instrumentos de 
avaliação formativa 
poderão ser partilhados 
com outras disciplinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5376 
minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e operações 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e operações 

 

Organização e tratamento 
de dados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

completar. 
Tempo 
- Utilização de fenómenos 
cíclicos naturais para contar o 
tempo; 
- Dias, semanas, meses e anos; 
- Designação dos dias da 
semana e dos meses do ano; 
 
Números naturais 
- Contagens até 20 objetos; 
- Correspondências um a um e 
comparação do número de 
elementos de dois conjuntos. 
- Números naturais até 20; 
- Contagens progressivas e 
regressivas; 
- Ordenar decimais: unidades e 
dezenas; 
- Valor posicional dos 
algarismos; 
- Ordem natural; 
- Os símbolos >, < e =, 
comparação e ordenação de 
números até 20; 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 20 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição; 
- Decomposição de números até 
20 em somas; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar 
e acrescentar; 
- Subtrações envolvendo 
números naturais até 20 por 
métodos informais; 
- Relação entre subtração e 
adição; 
- Subtrações de números até 20 
utilizando contagens 
progressivas e regressivas de, 
no máximo, nove unidades ou 
tirando partido do sistema de 
numeração decimal de posição; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
retirar, comparar ou 
completar. 
Localização e orientação no 
espaço 
-Relações de posição e 
alinhamento de objetos e 
pontos; 
- Figuras geometricamente 
iguais; 
- Segmentos de reta e extremos 
de um segmento de reta; 
 
Números naturais 
- Números naturais até 40; 
- Contagens progressivas e 
regressivas; 



 
 
 
 
 
 

- Ordenar decimais: unidades e 
dezenas; 
- Valor posicional dos 
algarismos; 
- Ordem natural; 
- Os símbolos >, < e =, 
comparação e ordenação de 
números até 40; 
- Decomposição de números até 
40 em somas; 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 40 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar 
e acrescentar. 
 
Localização e orientação no 
espaço 
- Gráficos de pontos e 
pictogramas em que cada figura 
representa uma unidade. 
 

3.º 

 

 

 

 

 

 

Geometria e medida 

Números e operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprimento 
- Unidades de comprimento e 
medidas de comprimento 
expressas em números naturais; 
- Comparação de distâncias 
entre pares de objetos e 
pontos; 
- Comparação de comprimentos 
e igualdade geométrica de 
segmentos de reta; 
- Figuras planas: retângulo, 
quadrado, triângulo e 
respetivos lados e vértices, 
circunferência e círculo. 
 
Números naturais 
- Números naturais até 60; 
- Contagens progressivas e 
regressivas; 
- Valor posicional dos 
algarismos; 
- Ordem natural; 
- Os símbolos >, < e =, 
comparação e ordenação de 
números até 60; 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 60 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição; 
- Decomposição de números até 
60 em somas; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar 
e acrescentar. 
- Subtrações de números até 60 
utilizando contagens 
progressivas e regressivas de, 

 
.Teste sumativo 

.Trabalhos escritos 

.Fichas formativas 

.Grelhas de registo de 

avaliação direta 

.Grelhas de registo de 

compreensão/expressão 

matemática 

.Grelhas de registo de 

cálculo operatório  

.Grelhas de registo de 

trabalhos individuais 

.Grelhas de registo de 

trabalhos de grupo 

.Questionários 

.Grelhas de registo de  

trabalho em grupo 

.Apresentações orais 

.Outros registos 

 

Os instrumentos de 

avaliação formativa 

poderão ser partilhados 

com outras disciplinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3276 
minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Números e operações 

 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e operações 

Geometria e medida 

 

no máximo, nove unidades ou 
tirando partido do sistema de 
numeração decimal de posição; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
retirar, comparar ou 
completar. 
 
Números naturais 
- Números naturais até 80; 
- Contagens progressivas e 
regressivas; 
- Valor posicional dos 
algarismos; 
- Ordem natural; 
- Os símbolos >, < e =, 
comparação e ordenação de 
números até 80; 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 80 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição; 
- Decomposição de números até 
80 em somas; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar 
e acrescentar. 
- Subtrações de números até 80 
utilizando contagens 
progressivas e regressivas de, 
no máximo, nove unidades ou 
tirando partido do sistema de 
numeração decimal de posição; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
retirar, comparar ou 
completar. 
 
Área 
- Figuras equidecomponíveis e 
figuras equivalentes. 
 
Números naturais 
- Números naturais até 100; 
- Contagens progressivas e 
regressivas; 
- Valor posicional dos 
algarismos; 
- Ordem natural; 
- Os símbolos >, < e =, 
comparação e ordenação de 
números até 100; 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 100 por cálculo 
mental, métodos informais e 
tirando partido do sistema 
decimal de posição; 
- Decomposição de números até 
100 em somas; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar 
e acrescentar. 
- Subtrações de números até 



100 utilizando contagens 
progressivas e regressivas de, 
no máximo, nove unidades ou 
tirando partido do sistema de 
numeração decimal de posição; 
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
retirar, comparar ou 
completar. 
 
Dinheiro 
- Moedas e notas da Área do 
Euro; 
- Contagens de dinheiro 
envolvendo números até 100 
apenas em euros ou apenas em 
cêntimos. 
 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar. 

 

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade          1% 
Comportamento/atitudes na sala de 
aula                                             8% 
Empenho e organização                2% 
Cooperação e interação                3% 
Capacidade de expressão e 
comunicação                                6% 

1) 2) Total 

1º Ano 35% 45% 80% 20% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos 
os testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
 
Haverá apenas um teste escrito por período que incida sobre uma ou várias unidades didáticas ou 
um trabalho no caso das disciplinas de carácter eminentemente prático (Expressões Artísticas e 
Educação Física). 
 
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos 
alunos e aos encarregados de educação com a antecedência mínima de sete dias, antes da 
realização de cada prova. 
 
O professor titular de turma deverá construir os testes de avaliação sumativa tendo em conta a 
especificidade dos alunos que constituem a turma e a matriz elaborada em equipa. A sua 
calendarização será registada no INOVAR.  

 
2) As Avaliações formais de carácter formativo devem ser diversificadas (não repetindo o mesmo 

instrumento em cada período), utilizando-se, entre outros, pequenas fichas, trabalhos práticos, 
relatórios, portfólios, exposições orais, compreensões orais, questão de aula/questões de resposta 
curta ou restrita (oral e/ou escrita), atendendo à turma e ao ano de escolaridade. 
 
O número mínimo e a tipologia de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo é 
definido em sede de equipa pedagógica, salvaguardando-se as diferenças decorrentes da aplicação 
da diferenciação pedagógica. Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula, em atividade 
extracurricular, que tenha relevância para a disciplina, pode ser considerado na avaliação de 
carácter formativo, no domínio dos conhecimentos/competências, quando beneficie o aluno. 



Estas avaliações devem ter um registo escrito com as cotações e os resultados devem ser 
comunicados aos alunos e aos encarregados de educação no prazo máximo de uma semana, em 
documento criado para o efeito. 
 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

MENÇÕES QUALITATIVAS 

0%-49% 50%-69% 70%-89% 90%-100% 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

 

CONDIÇÕES DE RETENÇÃO 
 
Nos anos não terminais de ciclo, no ensino básico, a decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte 
reveste carácter pedagógico sendo a retenção considerada excecional. 
 
Consideram-se em condição de retenção o aluno de: 
 
1.ºano 
- que tiver ultrapassado o limite de faltas e depois de se cumprirem os procedimentos de Estatuto do Aluno, 
o professor titular de turma, em articulação com o Conselho de Docentes, decida pela retenção do aluno; 
 
2.º, 3º anos 
O aluno Não Transita quando  
- tiver ultrapassado o limite de faltas e depois de se cumprirem os procedimentos de Estatuto do Aluno, o 
professor titular de turma, em articulação com o Conselho de Docentes, decida pela retenção do aluno; 
- tiver obtido menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática 
cumulativamente. 
 
O aluno pode não transitar quando nas disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, Inglês (3º e 4.º 
anos) e Expressões Artísticas e Educação Física obtém no terceiro período três menções inferiores a 
Suficiente e o professor titular, ouvido o conselho de docentes, considere que a retenção é a medida 
pedagógica mais adequada, por estar comprometido o desenvolvimento das aprendizagens para o ano 
subsequente; 
 
4ºano 
No quarto ano o aluno fica Não Aprovado quando: 
- tiver ultrapassado o limite de faltas e depois de se cumprirem os procedimentos de Estatuto do Aluno, o 
professor titular de turma, em articulação com o Conselho de Docentes, decida pela retenção do aluno 
- tiver obtido menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 
-tiver obtido menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e cumulativamente menção 
Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 
 
Na decisão final de progressão ou retenção, em casos considerados especiais, caberá ao professor titular de 
turma em articulação com o Conselho de Docentes ponderar sobre: 
-Interesse/empenho do aluno 
-Assiduidade/pontualidade 
-Relação idade cronológica/maturidade 
-Contexto familiar e social 
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 

Muito Bom 



solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno mostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno mostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

Bom 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno mostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

Suficiente 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 

Insuficiente 



prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
 


