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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTUDO DO MEIO 

 PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS Ano(s) 1.º, 2.º 1.º Ciclo 

   

DOMÍNIOS 

STANDARDS 
MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 

SOCIEDADE  

- Estabelece relações de parentesco através de uma árvore 

genealógica simples, ou outros processos, até à terceira 

geração.  

- Conhece datas e factos significativos da sua história 

individual.  

- Relaciona atividades exercidas por alguns membros da 

comunidade familiar ou local com as respetivas profissões.  

- Associa os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) 

à sua nacionalidade, desenvolvendo o sentido de 

pertença. 

 
- Reconhece a importância de fontes documentais na construção do conhecimento 

do seu passado pessoal e familiar. 

- Reconhece 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. 

- Relaciona instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações. 

 

NATUREZA 

- Verifica as alterações morfológicas que se vão operando 

ao longo das etapas da vida humana.  

- Identifica situações e comportamentos de risco para a 

saúde e segurança individual e coletiva em diversos 

contextos.  

- Identifica os fatores que concorrem para o bem-estar 

físico e psicológico, individual e coletivo.  

- Reconhece as implicações das condições atmosféricas 

diárias, no seu quotidiano. 

- Reconhece a desigual repartição entre os continentes e 

os oceanos.  

- Identifica o local de nascimento, de residência, a sua 

escola e o itinerário entre ambas.  

- Comunica ideias e conhecimentos relativos a lugares, 

regiões e acontecimentos.  

 
- Reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que 

concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo. 

- Reconhece a importância da vacinação e do uso correto dos medicamentos, 

nomeadamente dos antibióticos. 

- Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança 

individual e coletiva. 

- Localiza Portugal, na Europa e no Mundo. 

- Caracteriza os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal e a sua 

variabilidade. 
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DOMÍNIOS 

STANDARDS 
MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 

NATUREZA 

- Reconhece a existência de diversidade entre seres vivos 

de grupos diferentes e distingui-los de formas não vivas.  

- Reconhece a importância do Sol para a existência de vida 

na Terra e que os seres vivos têm necessidades básicas, 

distintas, em diferentes fases do seu desenvolvimento. 

 
- Categoriza 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.). 

- Relaciona as características dos seres vivos (animais e plantas), com o seu habitat. 

 

TECNOLOGIA 

- Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a 

problemas do quotidiano.  

- Realiza experiências em condições de segurança, 

seguindo os procedimentos experimentais.  

- Manuseia de materiais e objetos do quotidiano, em 

segurança. 

- Identifica as propriedades de diferentes materiais, 

agrupando-os de acordo com as suas características, e 

relacionando-os com as suas aplicações.  

- Realiza associações explorando objetos livremente.  

- Identifica as atividades humanas que envolvem 

transformações tecnológicas no mundo que o rodeia. 

 

- Distingue vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos 

(analógicos e digitais) do seu quotidiano.  

- Prevê as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de materiais. 
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DOMÍNIOS 

STANDARDS 
MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 

SOCIEDADE 

NATUREZA 

E 

TECNOLOGIA 

- Faz o esboço de mapas e itinerários simples de espaços 

do seu quotidiano.  

-Relaciona espaços da sua vivência.  

-Localiza elementos naturais e humanos da paisagem do 

local.  

- Coloca questões e levanta hipóteses.  

- Manifesta atitudes de respeito, de solidariedade, de 

cooperação, de responsabilidade, na relação com os que 

lhe são próximos.  

 - Atua em situações de emergência, recorrendo ao 

número europeu de emergência médica (112).  

- Manifesta atitudes positivas conducentes à preservação 

do ambiente. 

 
- Elabora itinerários do quotidiano. 

- Descreve elementos naturais e humanos do lugar onde vive através da recolha de 

informação em várias fontes documentais. 

- Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos. 

- Sabe colocar questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde 

vive. 

- Evidencia gosto e curiosidade pela atividade experimental. 

- Compara meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes relevância pessoal e 

social. 

 

 

 


