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                    CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO − 2020/21 − 2º ANO 
 

 

Estudo do Meio 
 

Domínios Descritores de desempenho  

Perfil do 
aluno 

(áreas de 
competência) 

Processos de recolha 
de informação 

Ponderação 
 

% 

Sociedade 

Conhece o seu passado pessoal e familiar, enumerando datas, factos e locais 

significativos; 

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

populações, com as respetivas atividades e funções; 

Reconhece a importância do diálogo, da negociação e do compromisso para 

a resolução pacífica de situações de conflito. 

(1) 

 

 

 

Fichas de avaliação 

 

 

Registos de trabalho 

individual e em grupo 

 

 

 

 

30 

 

 

 

50 

 

Natureza 

Distingue os principais órgãos do corpo humano; 

Preserva a saúde e segurança do seu corpo, identificando situações de risco 

e refletindo sobre quais os comportamentos que concorrem para o bem-estar 

individual e coletivo; 

Reconhece a interdependência entre o meio físico (água, solo, clima...) e a 

preservação da biodiversidade; 

Caracteriza os seres vivos de acordo com as suas características observáveis. 
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Domínios Descritores de desempenho  

Perfil do 
aluno 

(áreas de 
competência) 

Processos de recolha 
de informação 

Ponderação 
 

% 

Tecnologia 

Distingue vantagens e desvantagens na utilização da tecnologia; 

Prevê as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de 

materiais. 

Sociedade/ 

Natureza/ 

Tecnologia 

Elabora itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, 

assinalando diferentes elementos naturais e humanos; 

Reconhece que a água, o ar e o solo são essenciais à humanidade e identifica 

problemas de ordem ambiental existente no meio local; 

 Coloca questões, levanta hipóteses e comunica resultados a partir da 

recolha e análise da informação, retirada de diferentes fontes de 

informação. 

ATITUDES 

Cumpre as regras estabelecidas; 

Empenha-se na realização de tarefas. 
Registos de observação 20 

 
 
 

                                                                 (1)            ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 

A – Linguagem e textos 

B – Informação e comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo 

E – Relacionamento pessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e ambiente 

H - Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 

J – Consciência do Domínio do Corpo 

 


