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Disciplina: Estudo do Meio - 1.º Ciclo 

Critérios de Avaliação 
Transversais 

Domínio de Avaliação Descritores de Desempenho 
Processos de Recolha de Informação 

Técnica Instrumento 

Conhecimento 

 

Comunicação 

 

Resolução de problemas 

 

*Desenvolvimento pessoal e 

interpessoal 

 

Compreensão/Reprodução 

- 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação e participação 

- 30% 

 

 

 

 

 

 

 

Compreende factos, conceitos, propriedades e 

relaciona os conteúdos. 

Relaciona e comunica conhecimentos com 

autonomia. 

Descreve, de forma simplificada, e com recurso a 

representações, os temas abordados. 

Utiliza as tecnologias de informação e comunicação 

com segurança, respeito e responsabilidade. 

Apresenta e explica com facilidade e clareza as suas 

ideias/projetos/ trabalhos, concretizados em 

produtos discursivos, textuais, audiovisuais e/ou 

multimédia, respeitando as regras próprias de cada 

ambiente. 

 

Apresenta e explica conceitos, ideias, temas e 

projetos utilizando a linguagem escrita, verbal e/ou 

icónica, recorrendo a vocabulário e linguagem 

próprios da disciplina. 

Manifesta pensamento crítico/reflexivo adequado 

à sua faixa etária e desenvolvimento. 

Planifica e produz um discurso oral para 

apresentação de temas, ideias e opiniões, com 

diferentes finalidades.  

Utiliza esquemas, codificações e simbologias assim 

como meios digitais para comunicar. 

- Inquérito 

 

 

 

- Testagem 

 

 

 

- Análise de conteúdo 

 

 

 

 

 

- Observação 

 

- Questionários sobre opiniões/ 

perceções (ex. grelhas de auto, hetero e 

coavaliação); 

- Entrevistas; 

- Fichas de avaliação; 

- Questões de aula; 

- Quizzes; 

- Jogos; 

- Cadernos diários; 

- Portefólios; 

- Vídeos; 

- Trabalhos de pesquisa;  

- Reflexões críticas; 

- Grelhas de observação direta (ex. 

apresentações, intervenções orais, 

debates); 

- Lista de verificação de realização de 

uma atividade/tarefa proposta. 
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Experimentação/Aplicação 

- 30% 

 

Coloca questões, levanta hipóteses, faz inferências, 

comprova resultados e comunica-os, reconhecendo 

como se constrói o conhecimento; 

Define e executa estratégias adequadas para dar 

resposta às questões iniciais. 

Analisa criticamente as conclusões reformulando, 

se necessário, as estratégias adotadas. 

Aplica conhecimentos adquiridos na resolução das 

questões e na tomada de decisões de forma 

contextualizada. 

 

 

* Descritores de desempenho referentes ao critério transversal e presentes nos restantes domínios.  

- Cumpre as regras estabelecidas. 

- Interage com os colegas, revelando sentido de cooperação e entreajuda. 

- Faz uma autoavaliação crítica e usa-a como estratégia de melhoria. 

 


