DEPARTAMENTO DO 1.º CEB
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020/2021
1.º Ciclo do Ensino Básico – Estudo do Meio (disciplina/área disciplinar)

1.º e 2.º ANOS
DOMÍNIOS

PONDERAÇÃO

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
•
•

•

Sociedade

30%

•
•
•

•
•

1.º ano
Conhecer datas e factos significativos da sua história individual
que concorram para a construção do conhecimento de si
próprio.
Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e
simultaneidade na descrição de situações do quotidiano e ou da
sua história pessoal, numa linha do tempo, localizando-as no
espaço, através de plantas, de mapas e do globo.
Estabelecer relações de parentesco através de uma árvore
genealógica simples, ou outros processos, até à terceira
geração, reconhecendo que existem diferentes estruturas
familiares, e que, no seio da família, os diferentes membros
poderão desempenhar funções distintas.
Relacionar as atividades exercidas por alguns membros da
comunidade familiar ou local com as respetivas profissões.
Associar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à sua
nacionalidade, desenvolvendo o sentido de pertença.
2.º ano
Reconhecer a importância de fontes documentais na construção
do conhecimento do seu passado pessoal e familiar (Registo de
Nascimento, Cartão de Cidadão, Boletim Individual de Saúde,
Registo de Vacinações, fotografias pessoais, álbuns, etc.).
Reconhecer datas, factos e locais significativos para a história
pessoal ou das pessoas que lhe são próximas, localizando-os em
mapas ou plantas e numa linha de tempo.
Relacionar instituições e serviços que contribuem para o bemestar das populações com as respetivas atividades e funções.

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A,
B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)
Crítico/Analítico (A, B, C, D

Fichas

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)

Registo de
observação

Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E,
F, H)

Registo dos trabalhos
individuais/a
pares/de grupo

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J)
Questionador (A, F, G, I, J)

Projetos

Comunicador (A, B, D, E, H)

Registos de
autoavaliação
Intervenções orais e
escritas

Autoavaliador (transversal às áreas)
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

•

Natureza

30%

Reconhecer a importância do diálogo, da negociação e do
compromisso na resolução pacífica de situações de conflito.
Reconhecer as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes
grupos e comunidades.
• Reconhecer influências de outros países e culturas em diversos
aspetos do seu dia a dia (alimentação, vestuário, música,
comunicação, etc.).
• Valorizar a aplicação dos direitos consagrados na Convenção
sobre os Direitos da Criança.
1.º ano
• Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao longo
das etapas da vida humana, comparando aspetos decorrentes
de parâmetros como: sexo, idade, dentição, etc.
• Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e
segurança individual e coletiva em diversos contextos – casa,
rua, escola e meio aquático - e propor medidas de proteção
adequadas.
• Identificar os fatores que concorrem para o bem-estar físico e
psicológico, individual e coletivo, desenvolvendo rotinas diárias
de higiene pessoal, alimentar, do vestuário e dos espaços de uso
coletivo.
• Reconhecer as implicações das condições atmosféricas diárias,
no seu quotidiano.
• Reconhecer a desigual repartição entre os continentes e os
oceanos, localizando no globo terrestre as áreas emersas
(continentes) e imersas (oceanos).
• Localizar em mapas, por exemplo digitais, o local de nascimento,
de residência, a sua escola e o itinerário entre ambas,
compreendendo que o espaço pode ser representado.
• Comunicar ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e
acontecimentos, utilizando linguagem icónica e verbal,
constatando a sua diversidade.
• Reconhecer a existência de diversidade entre seres vivos de
grupos diferentes e distingui-los de formas não vivas
• Reconhecer a importância do Sol para a existência de vida na
Terra.
• Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas,
distintas, em diferentes fases do seu desenvolvimento.
2.º ano
• Distinguir os principais órgãos - coração, pulmões, estômago e
rins – em representações do corpo humano, associando-os à sua
principal função vital.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Tecnologia

20%

•
•

Associar os ossos e os músculos à posição, ao movimento e ao
equilíbrio, reconhecendo que o seu bom funcionamento implica
cuidados específicos (postura e atividade física).
Refletir sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou
observados, que concorrem para o bem-estar físico e
psicológico, individual e coletivo.
Reconhecer a importância da vacinação e do uso correto dos
medicamentos, nomeadamente dos antibióticos.
Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e
a segurança individual e coletiva, propondo medidas de
prevenção e proteção adequadas.
Identificar símbolos informativos fundamentais para o
consumidor, relacionados com a produção e a utilização de
bens.
Localizar Portugal, na Europa e no Mundo, em diferentes
representações cartográficas, reconhecendo as suas fronteiras.
Caracterizar os estados de tempo típicos das estações do ano
em Portugal e a sua variabilidade.
Estabelecer a correspondência entre as mudanças de estado
físico (evaporação, condensação, solidificação, fusão) e as
condições que as originam, com o ciclo da água.
Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e
diferenças observáveis (animais, tipos de: revestimento,
alimentação, locomoção e reprodução; plantas: tipo de raiz, tipo
de caule, forma da folha, folha caduca/persistente, cor da flor,
fruto e semente, etc.).
Relacionar as características dos seres vivos (animais e plantas),
com o seu habitat.
Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a
necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis face
à Natureza.
1.º ano
Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e a
problemas do quotidiano (rede elétrica, canalização de água,
telecomunicações, etc.).
Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os
procedimentos experimentais.
Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em
segurança, explorando relações lógicas de forma e de função
(tesoura, agrafador, furador, espremedor, saca-rolhas, talheres,
etc.).

•

•
•
•

Sociedade/
natureza/
tecnologia

20%

Identificar as propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma,
textura, cor, sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, solubilidade),
agrupando-os de acordo com as suas características, e
relacionando-os com as suas aplicações. •Agrupar, montar,
desmontar, ligar, sobrepor etc., explorando objetos livremente.
Identificar atividades humanas que envolvem transformações
tecnológicas no mundo que o rodeia.
2.º ano
Distinguir vantagens e desvantagens da utilização de recursos
tecnológicos (analógicos e digitais) do seu quotidiano.
Prever as transformações causadas pelo aquecimento e
arrefecimento de materiais.

1.º ano
• Desenhar mapas e itinerários simples de espaços do seu
quotidiano, utilizando símbolos, cores ou imagens na
identificação de elementos de referência.
• Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções,
estabelecendo relações de identidade com o espaço.
• Localizar, com base na observação direta e indireta, elementos
naturais e humanos da paisagem do local onde vive, tendo como
referência a posição do observador e de outros elementos da
paisagem.
• Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências,
comprovar resultados e saber comunicar, reconhecendo como
se constrói o conhecimento.
• Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de
cooperação, de responsabilidade, na relação com os que lhe são
próximos.
• saber atuar em situações de emergência, recorrendo ao
número europeu de emergência médica (112).
• Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do
ambiente próximo sendo capaz de apresentar propostas de
intervenção, nomeadamente comportamentos que visem os
três “R”.
2.º ano
• Elaborar itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do
seu meio, assinalando diferentes elementos naturais e
humanos.

• Descrever elementos naturais e humanos do lugar onde vive
através da recolha de informação em várias fontes
documentais.
• Comunicar conhecimentos relativos a lugares, regiões e
acontecimentos.
• Representar lugares reais que lhes estão próximos no tempo
e no espaço.
• Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade
(água, ar, solo, etc.) e a necessidade da sua preservação.
• Saber colocar questões sobre problemas ambientais
existentes na localidade onde vive, nomeadamente
relacionados com a água, a energia, os resíduos, o ar, os solos,
apresentando propostas de intervenção.
• Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências,
comprovar resultados e saber comunicar, reconhecendo como
se constrói o conhecimento.
• Comparar meios de comunicação e informação, atribuindolhes relevância pessoal e social.

Nota: Os critérios de avaliação deverão traduzir a ponderação relativa que cada um dos domínios específicos, de cada área disciplinar, assume nas Aprendizagens Essenciais.
Para isso, será necessário deixar de ponderar o domínio das atitudes / valores separadamente dos domínios dos conhecimentos/capacidades.

PERFIL DE APRENDIZAGENS
DESCRITORES DE NÍVEL DE DESEMPENHO
DOMÍNIOS
MUITO BOM

Sociedade

Natureza

BOM

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

O aluno adquire, com muita
facilidade, um conhecimento de si
próprio, valoriza a sua identidade e
raízes, respeitando o território e o
seu ordenamento, outros povos e
outras culturas desenvolvendo
atitudes de autoestima e de
autoconfiança.

O aluno adquire, com facilidade,
um conhecimento de si próprio,
valoriza a sua identidade e raízes,
respeitando o território e o seu
ordenamento, outros povos e
outras culturas desenvolvendo
atitudes de autoestima e de
autoconfiança.

O aluno adquire, com alguma
dificuldade, um conhecimento de
si próprio, valoriza a sua
identidade e raízes, respeitando o
território e o seu ordenamento,
outros povos e outras culturas
desenvolvendo atitudes de
autoestima e de autoconfiança.

O aluno adquire, com muita
dificuldade, um conhecimento de
si próprio, valoriza a sua identidade
e raízes, respeitando o território e
o seu ordenamento, outros povos
e outras culturas desenvolvendo
atitudes de autoestima e de
autoconfiança.

Revela, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Revela interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Revela alguma falta de interesse,
empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.

Revela, a maior parte das vezes,
falta de interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade

O aluno identifica, com muita
facilidade, elementos naturais e
reflete sobre comportamentos e
atitudes, vivenciados ou
observados, que concorrem para o
bem-estar físico e psicológico,
individual e coletivo.

O aluno identifica, com facilidade,
elementos naturais e reflete sobre
comportamentos e atitudes,
vivenciados ou observados, que
concorrem para o bem-estar físico
e psicológico, individual e coletivo.

O aluno identifica, com alguma
dificuldade, elementos naturais e
reflete sobre comportamentos e
atitudes, vivenciados ou
observados, que concorrem para o
bem-estar físico e psicológico,
individual e coletivo.

O aluno identifica, com muita
dificuldade, elementos naturais e
reflete sobre comportamentos e
atitudes, vivenciados ou
observados, que concorrem para o
bem-estar físico e psicológico,
individual e coletivo.

Revela alguma falta de interesse,
empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.

Revela, a maior parte das vezes,
falta de interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Revela, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Revela interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Tecnologia

O aluno reconhece, com muita
facilidade, o contributo da ciência
para o progresso tecnológico e
para a melhoria da qualidade de
vida utilizem processos científicos
simples na realização de atividades
experimentais.

O aluno reconhece, com facilidade,
o contributo da ciência para o
progresso tecnológico e para a
melhoria da qualidade de vida
utilizem processos científicos
simples na realização de atividades
experimentais.

O aluno reconhece, com alguma
dificuldade, o contributo da ciência
para o progresso tecnológico e
para a melhoria da qualidade de
vida utilizem processos científicos
simples na realização de atividades
experimentais.

O aluno reconhece, com muita
dificuldade, o contributo da ciência
para o progresso tecnológico e
para a melhoria da qualidade de
vida utilizem processos científicos
simples na realização de atividades
experimentais.

Revela, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Revela interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Revela alguma falta de interesse,
empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.

Revela, a maior parte das vezes,
falta de interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

