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Ano Letivo 2020/2021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1.º ANO - Estudo do Meio 

Perfil de Aprendizagens Ponderação 
Perfil de 

desempenho 

Instrumentos 

de Regulação 

 

Sociedade (À descoberta de si mesmo) 

 

 Conhecer a sua identificação pessoal.  

 Indicar datas e factos significativos da sua história individual.  

 Descrever a sucessão de atos praticados ao longo do dia e da semana.  

 Estabelecer relações de temporalidade.  

 Verificar alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas da vida 

humana.  

 Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança individual e 

coletiva em diversos contextos. 

 Preservar a saúde e segurança do seu corpo. 

 Respeitar e aceitar as diferenças individuais. 

 

 
25% 

 

Nível 

Muito Bom 

Quando na 

ponderação das 

aprendizagens 

o aluno 

evidencia as 

características 

do Perfil 

descritas 

 

 

Nível 

Bom 

Quando na 

ponderação das 

aprendizagens 

o aluno 

evidencia 

quase todas as 

características 

do Perfil 

 
- Trabalhos de 

grupo 
 
 

- Trabalhos 
individuais 

 
 

- Fichas de 
avaliação 

 
Sociedade (À descoberta dos outros e das instituições) 

 

 Estabelecer relações de parentesco e reconhecer que existem diferentes estruturas 

familiares. 

 Conhecer a identificação e a profissão dos membros da família. 

 Conhecer as profissões exercidas por alguns membros da comunidade local, relacionando-

as com as respetivas atividades. 

 Identificar os principais símbolos nacionais (hino e bandeira). 
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Natureza (À descoberta do ambiente natural) 

 

 Identificar os estados de tempo mais frequentes no local/na região onde vive.  

 Elaborar e comparar registos das condições atmosféricas diárias.  

 Reconhecer a importância do Sol como fonte de luz e calor para a Terra e para a vida.  

 Distinguir seres vivos de seres não vivos, reconhecendo a sua diversidade.  

 Identificar as diferentes fases do desenvolvimento dos seres vivos e as suas necessidades 

básicas.  

 

25% 
 
 

 
 

descritas 

 

 

Nível 

Suficiente 

Quando na 

ponderação das 

aprendizagens 

o aluno revela 

falhas nas 

características 

do Perfil 

descritas 

 

 

Nível 

Insuficiente 

Quando na 

ponderação das 

aprendizagens 

o aluno revela 

muitas falhas 

ou não 

evidencia as 

características 

do Perfil  

descritas 

 

 

 

Tecnologia (À descoberta dos materiais e objetos) 

 

 Identificar propriedades dos materiais, que os leva a serem utilizados de determinado 

modo.  

  Explorar objetos procurando, livremente, maneiras de os agrupar, montar, desmontar, 

ligar, sobrepor. 

 

15% 

 
     Sociedade, Natureza e Tecnologia (À descoberta das interrelações entre espaços) 

 

 Desenhar mapas mentais 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.  

 Identificar, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e humanos da 

paisagem do local onde vive.  

 Revelar comportamentos que visem os sete “R” (Repensar, Reduzir, Reutilizar, 

Reaproveitar/ Reciclar/ Recusar/ Recuperar). 

 Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de responsabilidade, na 

relação com os que lhe são próximos. 

 Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente próximo, sendo 

capaz de apresentar propostas de intervenção. 

25% 
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 Respeitar as normas previstas no Regulamento Interno. 10% 


