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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Estudo do Meio                                                                 Ano/Ciclo:1º ano/ 1º ciclo 

 

Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa de 
avaliação | instrumento de recolha de 

informação) 

Conhecimento e 
apropriação 

de conteúdos temáticos 
40% 

Revela um conhecimento excelente 
de conceitos, princípios e esquemas 
sobre os temas abordados 

  
 
Técnica: Testagem 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Ficha de avaliação 
Questão aula 
 
 
 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
Apresentação oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica, sempre, com correção, os 
conhecimentos em novos 
contextos. 

Identifica corretamente os principais 
elementos do Meio Social e Físico.  

Valoriza sistematicamente o seu 
património histórico e cultural e 
desenvolve o respeito por outros 
povos e culturas. 

Aplicação e interpretação 35% 

Comunica claramente ideias e 
conhecimentos relativos a lugares, 
regiões e acontecimentos. 

Domina e aplica sempre os 
conhecimentos e relaciona todos os 
conceitos adquiridos. 

Seleciona, permanentemente, 
diferentes fontes de informação e 
utiliza diversas formas de recolha e 
de tratamento de dados simples. 

Emite opiniões claras e críticas sobre 
os problemas/temas. 

Atividades 
práticas/experimentais 

10% 

Revela grande capacidade de 
observação, de análise e de 
conclusão. 

Utiliza sempre processos simples de 
conhecimento da realidade 
envolvente, assumindo uma atitude 
de permanente pesquisa e 
experimentação. 

Executa, sempre, tarefas práticas, 
segundo uma metodologia de 
trabalho adequada. 
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Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa de 
avaliação | instrumento de recolha de 

informação) 

  

 Realiza experiências simples e 
Interpreta, com muita facilidade, os 
resultados experimentais 
decorrentes das atividades práticas. 

 
 
 
 

Analisa, sempre, com sentido crítico 
as pesquisas e os resultados 
obtidos/ trabalhos produzidos. 
 
Manipula materiais e equipamentos 
com destreza e segurança. 

Responsabilidade 5% 

Cumpre sempre o dever de 
pontualidade. 

Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Traz diariamente o material 
indispensável à execução das 
atividades escolares.  

Mantém permanentemente registos 
das atividades letivas completos e 
corretos. 

Cumpre sempre o prazo 
estabelecido para a realização das 
tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 

Mostra sistematicamente 
persistência em superar as 
dificuldades e/ou em aprofundar as 
aprendizagens. 

Cooperação 10% 

Cumpre sempre o(a)s 
papéis/funções na aprendizagem 
cooperativa. 

Contribui sistematicamente com 
saberes, ideias e/ou opiniões. 

Mostra sempre capacidade para 
ouvir o outro. 

Argumenta sempre de forma 
educada. 

Evidencia permanentemente 
capacidade para ajudar o outro a 
compreender o conteúdo e/ou a 
tarefa. 

Mantém-se constantemente 
concentrado na tarefa a realizar. 
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Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico, em 16 de novembro de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________ 

(Maria José Correia) 
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