
Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, Cantanhede
Critérios de Avaliação

(procedimentos de recolha de dados:  avaliação para as aprendizagens e para a atribuição das classificações)

Departamento: 1.º Ciclo Grupo de recrutamento: 110

Ciclo / Curso: 1.º ciclo Disciplina: Estudo do Meio Ano de escolaridade: 4.º

Domínios
(a identificar de
acordo com as
AE)

Descritores específicos da disciplina em articulação com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória
(os descritores são aplicáveis aos vários processos, produtos e instrumentos de avaliação, incluindo os a utilizar em atividades de

integração curricular/DAC)

Muito Bom
(de 90% a 100%)

Nível
Intermédio
(de 70% a

89%)

Suficiente
(de 50% a

69%)

Nível
Intermédio
(de 0% a

49%)
SOCIEDADE Muito Bom desempenho relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes

previstos para este domínio:
- Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de Portugal,
destacando a formação de Portugal, a época da expansão marítima, o período filipino e a
Restauração, a implantação da República e o 25 de Abril.
- Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos
relevantes da história de Portugal, com recurso a fontes documentais.
- Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e direitos.
- Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a
construção de uma sociedade mais justa.
- Conhecer o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando alguns
estados-membros num mapa da Europa.
- Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração,
identificando causas e consequências para os territórios envolvidos.

Bom
desempenho
relativamente
aos
conheciment
os,
capacidades
e atitudes
previstos
para este
domínio:
(…)

Desempenho
Suficiente
relativamente
aos
conheciment
os,
capacidades
e atitudes
previstos
para este
domínio:
(…)

Desempenho
Insuficiente
relativamente
aos
conheciment
os,
capacidades
e atitudes
previstos
para este
domínio:
(…)

NATUREZA - Descrever, de forma simplificada, e com recurso a representações, os sistemas digestivo,
respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o seu bom funcionamento
implica cuidados específicos.



- Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na
adolescência.
- Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, por exemplo, a pele como
primeira barreira de proteção e de prevenção de doenças.
- Identificar plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos, investigando as
razões que conduziram a essa situação.
- Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas formas.
- Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de papel ou digital),
para localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas em Portugal.
- Comparar diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou indireta
(imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, utilizando
vocabulário geográfico adequado.
- Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do Sol, bússola,
estrela polar), na orientação, localização e deslocação à superfície da Terra.
- Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como manifestações da
dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes modificadores da paisagem.
- Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas
propriedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua
aplicabilidade.
- Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, florestais,
industriais ou turísticas), comparando com os de outras regiões.
- Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alterações
nas zonas costeiras e rios, etc.).

TECNOLOGIA - Comparar diversos materiais, por exemplo, através dos circuitos elétricos, indicando se são
isoladores ou condutores elétricos, e discutir as suas aplicações, bem como as regras de
segurança na sua utilização.
- Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), utilizados no passado e no presente,
relacionando-os com os materiais utilizados no seu fabrico, para constatar permanências e
evoluções.
- Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade,
relacionando objetos, equipamentos e soluções tecnológicas com diferentes necessidades e
problemas do quotidiano (previsão/mitigação da ocorrência de catástrofes naturais e
tecnológicas, saúde, telecomunicações, transportes, etc.).
- Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais
(catavento, forno solar, etc).



SOCIEDADE/
NATUREZA/
TECNOLOGIA

- Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - local, nacional, etc.- identificando
na paisagem elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede Natura, etc.) e
vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, etc.), costumes,
tradições, símbolos e efemérides.
- Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede
hidrográfica, etc.) com a distribuição espacial de fenómenos humanos (população, atividades
económicas, etc.) a diferentes escalas.
- Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com alterações na
qualidade do ambiente (destruição de florestas, poluição, esgotamento de recursos, extinção
de espécies, etc.), reconhecendo a necessidade de adotar medidas individuais e coletivas
que minimizem o impacto negativo.
- Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e
responsabilidade, tomando consciência de que o seu uso abusivo gera dependência (jogos,
redes sociais, etc.).
- Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e
saber comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento.

COMPORTA-M
ENTOS  E
INTERAÇÕES
OBSERVÁVEIS

- Cumprir instruções e tarefas que lhe são destinadas.
- Gerir o seu espaço pessoal sem interferir no espaço dos outros.
- Autorregular o seu comportamento, adequando-o às várias situações de interação em aula
e dos espaços da escola de acordo com as regras estabelecidas.
- Ouvir, pedir esclarecimentos quando necessário de forma cordial, dialogar tendo em conta
as intervenções dos colegas, negociar e procurar gerar consensos.
- Valorizar as diferentes perspetivas em debate e procurar solucionar desacordos de forma
pacífica, revelando respeito pelo outro.

- Ser persistente na realização das tarefas e procurar ativamente soluções para os
problemas que encontrar.
- Cumprir as tarefas que lhe foram atribuídas e contribuir com valor para os resultados
alcançados pelo grupo restrito, grupo turma ou grupos interturmas.
- Solicitar o apoio dos professores quando necessário.
- Analisar e discutir ideias e processos.
- Apresentar argumentos para sustentar ou recusar posições.
- Identificar dificuldades e valorizar a cooperação como forma de as superar.
- Procurar ativamente melhorar a sua ação.
- Manifestar uma crescente autonomia na realização das tarefas.
- Manter o material escolar organizado.



Procedimentos
, produtos e
instrumentos
de recolha de
dados para a
avaliação

Procedimentos – Aplicação de instrumentos de avaliação formativa, em suporte de papel e em suporte digital e interativo, que permitam aos
alunos a resolução das atividades propostas, em duas fases. Numa primeira fase o aluno resolve as tarefas propostas recorrendo apenas ao seu
conhecimento, numa segunda fase, recorrerá aos mais variados tipos e suportes de consulta (incluindo-se aqui o apoio docente) para
aperfeiçoar as primeiras respostas.
Aplicação de instrumentos de avaliação sumativa, em suporte de papel (fichas de avaliação trimestral) e em suporte digital e interativo
(formulários eletrónicos; questionários de escolha múltipla; questionários/jogos interativos).
Preenchimento de grelhas de observação direta; de classificação dos vários produtos elaborados pelos alunos, quer em suporte físico, quer em
suporte digital.
Produtos – apresentações digitais, publicações em ambientes digitais, jogos interativos, protocolos de pesquisa em ambientes digitais,
dramatizações, vídeos, infografias, ilustrações, execução física ou musical, ensaio, relatório, texto literário, portfólio digital ou físico, produtos
tridimensionais, formulários digitais, cartazes.
Instrumentos - Fichas de trabalho/Fichas de avaliação formativas/Fichas de Avaliação Trimestral/Registos de observação/Registo dos trabalhos
individuais, a pares e de grupo/Intervenções Orais/Produções Escritas/ Formulários de Escolha-Múltipla/ Atividades de avaliação interativas
(Kahoot’s; Quizziz’s; Plickers; Socrative; Google Classroom; Blogger; Tricider; Padlet; Voki).

Algoritmo de
ponderação
para balanço
sumativo
global,
traduzido
numa
classificação
final

REGIME DE ENSINO PRESENCIAL
Ponderação dos domínios:
Todos os domínios terão o mesmo peso/ponderação na avaliação final da disciplina.

Ponderação dos vários procedimentos de avaliação:
Instrumentos de avaliação Formativa – 40%; Instrumentos de Avaliação Sumativa – 30%; Atitudes e Valores – 30%.

Ponderação por períodos:
- No segundo período far-se-á primeiro a avaliação do desempenho do aluno ao longo do período e depois uma ponderação entre os dois
períodos, com um peso relativo de 40% para o primeiro período e 60% para o segundo período.
- No terceiro período far-se-á primeiro uma avaliação do desempenho ao longo do terceiro período e depois uma ponderação entre a nota obtida
e a classificação atribuída no segundo período, com um peso relativo de 60% para esta última classificação e 40% para a nota obtida no terceiro
período.

ENSINO EM REGIME MISTO
Ponderação dos domínios:
Todos os domínios terão o mesmo peso/ponderação na avaliação final da disciplina.

Ponderação dos vários procedimentos de avaliação:
As mesmas do ensino em regime presencial.

Ponderação por períodos:



As mesmas do ensino em regime presencial.

Ponderação por modalidades de ensino:
No caso da ocorrência, no mesmo período, de ensino em regime presencial e misto, atribui-se maior preponderância ao que tiver decorrido em
regime presencial (70%), seguido do decorrido em regime misto (30%)

Ponderação no Ensino À Distância do Ensino Misto:
As atividades das aulas síncronas terão uma valoração de 70% e as das assíncronas 30%.

ENSINO EM REGIME NÃO PRESENCIAL (Ensino À Distância)
Ponderação dos domínios:
Todos os domínios terão o mesmo peso/ponderação na avaliação final da disciplina.

Ponderação dos vários procedimentos de avaliação:
As mesmas do ensino em regime presencial.

Ponderação por períodos:
As mesmas do ensino em regime presencial. No caso da ocorrência de ensino em regime presencial; misto e não-presencial, ao longo do
mesmo período, atribui-se maior preponderância ao que tiver decorrido em regime presencial (50%), seguido do decorrido em regime misto
(30%) e, por fim, o do regime não-presencial (20%).

Ponderação no Ensino À Distância:
As atividades das aulas síncronas terão uma valoração de 70% e as das assíncronas 30%.


