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Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – 170008 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, por competênciasi,  de acordo com o Perfil de Aprendizagens Específicas, por disciplinaii e ano de escolaridade  

ESTUDO DO MEIO – 2.º ANO 

Áreas de Competências 

Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Insuficiente 

PPSiii – Não desenvolvido 

Insuficiente 

PPS – Em desenvolvimento 

Suficiente 

PPS - Desenvolvido 

Bom 

PPS – Bem desenvolvido 

Muito Bom 

PPS – Plenamente desenvolvido 
Ponderaçãoiv 

Com muita dificuldade… Com dificuldade… Com alguma facilidade… Com facilidade… Com bastante facilidade… 100 

A - Linguagens e Textos 

 Reconhece a importância de fontes documentais na construção do conhecimento do seu passado pessoal e familiar. 

 Reconhece a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na resolução pacífica de situações de conflito. 

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

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

5 

B – Informação e 

Comunicação 

 Reconhece factos e datas do seu passado longínquo e do passado próximo familiar, exprimindo as suas perspetivas para o futuro. 

 Reconhece as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e comunidades. 

 Reconhece influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia a dia (alimentação, vestuário, música, comunicação, etc.). 

 Relaciona instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações com as respetivas atividades e funções. 

 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.). 

 Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos. 

20 

C - Raciocínio e Resolução 

de Problemas 

 Relaciona ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza. 

 Coloca questões sobre problemas ambientais. 

 Demonstra capacidade para executar sozinho, as tarefas propostas e procurar soluções eficazes para ultrapassar as suas dificuldades. 

5 

D – Pensamento Crítico e 

Pensamento Criativo 

 Reconhece factos e datas do seu passado longínquo e do passado próximo familiar, exprimindo as suas perspetivas para o futuro. 

 Valoriza a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 Relaciona ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza. 

 Prevê as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de materiais 

5 

E – Relacionamento 

Interpessoal 

 Reconhece a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na resolução pacífica de situações de conflito. 

 Reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo. 

 Participa e colabora nas atividades propostas, manifestando interesse e gosto pela aprendizagem. 

 Trabalha em equipa. 

 Apresenta um comportamento correto e revela responsabilidade, no respeito pelos outros e pelas regras dentro e fora da sala de aula. 

10 

F – Desenvolvimento 

Pessoal e Autonomia 

 Reconhece a importância de fontes documentais na construção do conhecimento do seu passado pessoal e familiar. 

 Participa e colabora nas atividades propostas, manifestando interesse e gosto pela aprendizagem. 

 Demonstra capacidade para executar sozinho, as tarefas propostas e procurar soluções eficazes para ultrapassar as suas dificuldades. 

 Mostra organização dos materiais na sua área de trabalho. 

 É assíduo e pontual. 

10 
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G – Bem-estar, Saúde e 

Ambiente 

 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança individual e coletiva, propondo medidas de prevenção e proteção adequadas. 

 Reconhece as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e comunidades. 

 Reconhece influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia a dia (alimentação, vestuário, música, comunicação, etc.). 

 Valoriza a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 Reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo. 

 Relaciona ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza. 

 Reconhece a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a necessidade da sua preservação. 

 Coloca questões sobre problemas ambientais. 

 Apresenta um comportamento correto e revela responsabilidade, no respeito pelos outros e pelas regras dentro e fora da sala de aula. 

 Mostra organização dos materiais na sua área de trabalho. 

10 

H – Sensibilidade Estética e 

Artística 

 Elabora itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, assinalando diferentes elementos naturais e humanos. 

 Representa lugares reais que lhes estão próximos no tempo e no espaço. 

 Mostra organização dos materiais na sua área de trabalho. 

5 

I – Saber Científico, Técnico 

e Tecnológico 

 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança individual e coletiva, propondo medidas de prevenção e proteção adequadas. 

 Reconhece a importância da vacinação e do uso correto dos medicamentos, nomeadamente dos antibióticos. 

 Identifica símbolos informativos fundamentais para o consumidor, relacionados com a produção e a utilização de bens. 

 Relaciona instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações com as respetivas atividades e funções. 

 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. 

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

 Elabora itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, assinalando diferentes elementos naturais e humanos. 

 Representa lugares reais que lhes estão próximos no tempo e no espaço. 

 Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos. 

 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 

 Reconhece a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a necessidade da sua preservação. 

20 

J – Consciência e Domínio 

do Corpo 
 Apresenta um comportamento correto e revela responsabilidade, no respeito pelos outros e pelas regras dentro e fora da sala de aula. 10 

 

Nota: De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 22.º, ponto 3 - “Na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos diversificados e adequados às finalidades”. Estes estarão sujeitos a alteração consoante a necessidade de adequação 
de estratégias que permitam a melhor aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências pelos alunos, na disciplina. 

 

 

 

 

 

 

  

i Inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
ii No cumprimento da Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto, Artigo 18.º 
iii PPS – Passaporte Para o Sucesso 
iv No cumprimento da Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto, Artigo 18.º 

                                                           


