
 

      

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO (ENSINO BÁSICO) 
2022/2023 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO ESTUDO DO MEIO 4.º ANO 

Domínios  
Aprendizagens Essenciais 

 

PASEO1 
(AC e Descritores) 
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Instrumentos/
Tarefas 

Critérios 

Descritores ou níveis de Desempenho / Standards 

A 
Insuficiente 

B  
Suficiente 

C  
Bom  

D  
Muito Bom  

SO
C

IE
D

A
D

E 

- 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. 

 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
 
 
Respeitador da diferença/ 
do outro 
 (A, B, E, F, H)  
 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, J) 
 
Autoavaliador  
(transversal às áreas 
 

25% 

Participação oral 
 

Fichas 
 
 

Tarefas do manual 
escolar ou outras 
 

Atividades 
investigativas 
orientadas 
 
 
 

Trabalhos de pares 
ou de grupo 
 

Rubricas 
 
 
 

Grelhas de 
observação e/ou 
registo  
 
 

Portfólio Individual 
 
 

Autoavaliação 
 

Heteroavaliação 

Construção de 
frisos cronológicos. 

Evidencia muitas na 
construção de frisos 
cronológicos. 

Evidencia algumas 
dificuldades na 
construção de frisos 
cronológicos. Fá-lo 
com apoio. 

Constrói frisos 
cronológicos com 
alguma facilidade e de 
acordo com o que lhe é 
pedido. 

Constrói frisos 
cronológicos com 
facilidade, de acordo 
com o que lhe é 
pedido e autonomia. 

Conhecimento do 
passado local, 
nacional e europeu 

Não relaciona datas e 
factos importantes 
para a compreensão 
da história local e 
nacional. 

Relaciona datas e 
factos importantes 
para a compreensão 
da história local e 
nacional com algumas 
lacunas. Reconhece 
que Portugal faz parte 
da Europa. 

Relaciona datas e factos 
importantes para a 
compreensão da 
história local e nacional. 
Reconhece e localiza 
Portugal na europa. 

Relaciona datas e 
factos importantes 
para a compreensão 
da história local e 
nacional. Reconhece 
e localiza Portugal na 
europa, percebendo a 
relação do país com a 
Comunidade 
Europeia. 

Uso de fontes orais 
e documentais 

Não consegue utilizar 
fontes orais e 
documentais para 
investigar aspetos do 
passado ou da 
comunidade. 

Utiliza fontes orais e 
documentais para 
investigar aspetos do 
passado ou da 
comunidade com 
apoio/orientação. 

Utiliza fontes orais e 
documentais para 
investigar aspetos do 
passado ou da 
comunidade por 
iniciativa própria. 

Utiliza fontes orais e 
documentais para 
investigar aspetos do 
passado ou da 
comunidade por 
iniciativa própria e 
com autonomia. 

Respeito pelos 
outros/pela 
diferença. 

Reconhece a 
existência de fluxos 
migratórios mas não 
percebe nem valoriza 
as suas causas e 
consequências. 

Reconhece a 
existência de fluxos 
migratórios, 
percebendo e  
valorizando as suas 
causas e 
consequências. 

Reconhece a existência 
de fluxos migratórios, 
compreendendo e 
valorizando as suas 
causas e consequências 
com sentido crítico. 

Reconhece a 
existência de fluxos 
migratórios, 
compreendendo e 
valorizando as suas 
causas e 
consequências com 
sentido crítico. 
Perceciona a 
diversidade e a 
importância da 
solidariedade entre 
povos. 



 

      

 
1 PASEO – Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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- 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. 
 
- 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.  
 
- 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 representações cartográficas, a 
diferentes escalas (em suporte de papel ou 
digital), para localizar formas de relevo, rios, 
lagos e lagoas em Portugal.  
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
 
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
Participação oral 
 
 
 

Fichas 
 
 
 
 

Tarefas do manual 
escolar ou outras 
 
 
 
 

Atividades 
investigativas 
orientadas 
 
 
 
 
 

Trabalhos de pares 
ou de grupo 
 
 
 
 
 
 

Grelhas de 
observação e/ou 
registo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Portfólio Individual 

Conhecimento do 
corpo humano 
(ossos, músculos e 
pele) 

Evidencia muitas 
dificuldades na 
aquisição aplicação 
de saberes relativos 
ao corpo humano. 

Evidencia algumas 
lacunas na aquisição 
e aplicação de 
saberes relativos ao 
corpo humano. 

Adquiriu e aplicou 
saberes relativos ao 
corpo humano, 
revelando conhecer e 
aplicar todas as noções 
trabalhadas. 

Adquiriu e aplicou 
saberes relativos ao 
corpo humano, 
revelando conhecer e 
compreender todas as 
noções trabalhadas 
bem como outras 
investigadas por 
iniciativa própria. 

Conhecimento e 
atitude face à 
saúde e segurança 
do seu corpo  

Evidencia muitas 
dificuldades ao nível 
da identificação e 
aplicação dos 
cuidados de saúde e 
segurança do seu 
corpo. 

Identifica e refere 
alguns cuidados de 
saúde, relacionando 
alguns hábitos 
quotidianos com 
mecanismos de 
defesa e estilos de 
vida saudável. 

Identifica e refere todos 
os cuidados de saúde 
estudados, 
relacionando hábitos 
quotidianos com 
mecanismos de defesa 
e estilos de vida 
saudável. 

Identifica e refere 
todos os cuidados de 
saúde estudados. 
Compreende a 
importância de adotar 
hábitos quotidianos, 
mecanismos de defesa 
e estilos de vida 
saudáveis, agindo 
responsavelmente. 

Conhecimento do 
ambiente natural 
(plantas e animais 
em extinção, 
fenómenos 
naturais e tipos de 
solo) 

Evidencia dificuldades 
acentuadas na 
aquisição e aplicação 
de saberes relativos 
ao ambiente natural. 

Identifica e aplica 
algumas noções 
relativas ao ambiente 
natural mas não 
compreende a 
influência de alguns 
fatores, condições e 
fenómenos na vida 
dos seres vivos. 

Identifica e aplica todas 
as noções estudadas 
relativas ao ambiente 
natural, 
compreendendo a 
influência de alguns 
fatores, condições e 
fenómenos na vida dos 
seres vivos. 

Identifica e aplica todas 
as noções estudadas 
relativas ao ambiente 
natural, 
compreendendo a 
influência de alguns 
fatores, condições e 
fenómenos na vida dos 
seres vivos e na sua 
adaptação ao ambiente 
natural. 

Conhecimento das 
formas de relevo e 
recursos hídricos  

Não reconhece 
formas de relevo nem 
os recursos hídricos 
trabalhados. 

Reconhece algumas 
formas de relevo e 
alguns recursos 
hídricos trabalhados. 

Reconhece todas as 
formas de relevo e 
alguns recursos 
hídricos, aplicando 
esses saberes em 
diferentes situações. 

Reconhece todas as 
formas de relevo e 
alguns recursos 
hídricos, aplicando 
esses saberes em 
diferentes situações. 
Compreende a 
necessidade de 
proteger os recursos 
naturais. 

Localização e 
representação da 
Terra no sistema 
solar 

Evidencia dificuldades 
acentuadas na 
localização e 
representação da 
Terra no sistema 
solar. 

Localiza e representa 
com algumas lacunas 
a Terra no sistema 
solar. Reconhece o 
papel dos astros na 
orientação e 
deslocações dos seres 
vivos. 

Localiza e representa 
com facilidade a Terra 
no sistema solar, 
compreendendo o 
papel dos astros na 
orientação e 
deslocações dos seres 
vivos. 

Localiza e representa 
com facilidade e 
criatividade a Terra no 
sistema solar, 
compreendendo o 
papel dos astros na 
orientação e 
deslocações dos seres 
vivos. 



 

      

- Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, 
representando-o de diversas formas.  
 
- Utilizar diversos processos para referenciar 
os pontos cardeais (posição do Sol, bússola, 
estrela polar), na orientação, localização e 
deslocação à superfície da Terra. 
 
 
 
 
- Reconhecer de que forma a atividade 
humana interfere no oceano (poluição, 
alterações nas zonas costeiras e rios, etc.). 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Autoavaliador  
(transversal às áreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoavaliação 
 

Heteroavaliação 

 

Conhecimento dos 
astros 

Não reconhece nem 
aplica as noções 
trabalhadas nas aulas. 

Reconhece e aplica 
algumas noções sobre 
os astros trabalhadas 
nas aulas. 

Reconhece e aplica 
todas as noções 
trabalhadas nas aulas, 
percebendo a 
importância dos astros 
na vida dos seres vivos 
e do planeta. 

Reconhece e aplica 
todas as noções 
trabalhadas nas aulas, 
percebendo a 
importância dos astros 
na vida dos seres vivos 
e do planeta. Mostra 
curiosidade e investiga 
sobre outros aspetos 
não trabalhados. 

Preservação e 
respeito pelo 
ambiente social e 
natural 

Identifica poucos 
cuidados com a 
preservação e o 
respeito pelo 
ambiente social e 
natural. 

Identifica alguns 
cuidados com a 
preservação e 
respeito pelo 
ambiente social e 
natural. 

Identifica cuidados com 
a preservação e 
respeito pelo ambiente 
social e natural, 
revelando sentido 
crítico. 

Elenca cuidados com a 
preservação e respeito 
pelo ambiente social e 
natural, revelando 
sentido crítico e 
responsabilidade. 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

  

 
- 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). 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador  
(transversal às áreas 

25% 

Participação oral 
 

Fichas 
 

Tarefas do manual 
escolar ou outras 
 

Atividades 
investigativas 
orientadas 
 

Trabalhos de pares 
ou de grupo 
 

Grelhas de 
observação e/ou 
registo  
 

Portfólio Individual 
 

Autoavaliação 

Heteroavaliação 

Manuseamento de 
materiais e de 
objetos  

Reconhece objetos do 
seu quotidiano mas 
não compara as suas 
caraterísticas nem 
conhece as suas 
aplicações e regras de 
segurança. 

Reconhece e 
manuseia objetos 
mas só associa 
algumas das suas 
caraterísticas, 
aplicações e regras de 
segurança. 

Reconhece e manuseia 
objetos, associando 
todas as suas 
caraterísticas, 
aplicações e regras de 
segurança. 

Reconhece e manuseia 
objetos. Compreende 
suas caraterísticas, 
aplicações e regras de 
segurança bem como a 
sua importância e 
influência na vida das 
pessoas e de outros 
seres vivos. 

Conhecimento das 
propriedades dos 
materiais 

Desconhece alguns 
materiais e as 
respetivas 
propriedades. 

Conhece alguns 
materiais e as 
respetivas 
propriedades. 

Conhece todos os 
materiais estudados 
bem como as respetivas 
propriedades.  

Conhece todos os 
materiais estudados 
bem como as 
respetivas 
propriedades, sendo 
capaz de os comparar e 
agrupar de acordo com 
estas. 

Realização de 
experiências 

Não realiza 
experiências sem 
ajuda. 

Realiza experiências 
simples com ajuda ou 
orientação. 

Realiza experiências 
sugeridas, registando o 
que observa. 

Realiza experiências 
sugeridas ou 
investigadas pelo 
próprio aluno, 
registando o que 
observa e chegando a 
conclusões. 
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Sociedade/Natureza/Tecnologia 
 
- Reconhecer e valorizar o património natural 
e cultural, 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. 

 
 
 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
 
 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J 
 
 
 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J 
 
 
 
 

Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
 
 

Autoavaliador  
(transversal às áreas) 

25% 

Participação oral 
 

Fichas 
 
 

Tarefas do manual 
escolar ou outras 
 
 

Trabalhos de pares 
ou de grupo 
 
 
 

Grelhas de 
observação e/ou 
registo  
 
 
 
 

Atividades 
investigativas 
orientadas 
 
 

Portfólio Individual 
 
 
 

Autoavaliação 
 

Heteroavaliação 

 

Aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 

Evidencia dificuldades 
ao nível da 
compreensão, 
aquisição e aplicação 
de conhecimentos. 

Adquiriu alguns 
conhecimentos que 
mobilizou e aplicou 
corretamente em 
algumas situações. 

Revela boa aquisição, 
mobilização e aplicação 
de conhecimentos em 
tarefas conhecidas. 

Revela boa aquisição, 
mobilização e aplicação 
de conhecimentos em 
tarefas conhecidas mas 
também em tarefas 
novas ou menos 
habituais. 

Colaboração com 
os pares 

Não colabora com os 
colegas, revelando 
fraca capacidade de 
iniciativa e pouco 
empenho/interesse. 

Colabora com os 
colegas em tarefas 
atribuídas, revelando 
algum 
empenho/interesse, 
mas não por iniciativa 
própria. 

Colabora com os 
colegas com empenho e 
interesse. Revela 
capacidade de iniciativa 
própria dando 
sugestões. 

Colabora com os 
colegas com empenho 
e interesse. Revela 
capacidade de 
iniciativa e liderança 
resolvendo problemas 
e distribuindo tarefas. 

Comunicação 

Comunica com muita 
dificuldade, 
evidenciando 
problemas de 
organização do 
pensamento/ideias e 
mobilização de 
vocabulário específico 
da disciplina. 

Comunica com 
alguma facilidade e 
correção. Apresenta 
ideias com recurso a 
vocabulário específico 
da disciplina. 

Comunica com 
facilidade e correção. 
Apresenta ideias de 
forma clara e 
organizada, com 
recurso a vocabulário 
específico da disciplina. 

Comunica com muita 
facilidade e correção. 
Apresenta ideias de 
forma clara e 
organizada, com 
recurso a vocabulário 
específico da disciplina. 
Formula e fundamenta 
opiniões. 

Formulação de 
questões e 
hipóteses 

Não formula questões 
ou hipóteses, 
evidenciando 
dificuldades em 
relacionar assuntos e 
interligar 
aprendizagens 
anteriores. 

Formula questões e 
hipóteses, 
relacionando 
assuntos e 
interligando algumas 
aprendizagens 
realizadas. 

Formula questões e 
hipóteses interessantes 
mas nem sempre 
ajustadas à natureza 
dos problemas ou 
desafios colocados. 

Formula questões e 
hipóteses muito 
pertinentes e ajustadas 
à natureza dos 
problemas ou desafios 
colocados.  

Sentido critico 

Não possui sentido 
critico capaz de 
percecionar as 
consequências da 
poluição, das 
alterações climáticas 
ou da sociedade do 
consumo e da 
informação. 

Perceciona e 
compreende algumas 
consequências da 
poluição, das 
alterações climáticas 
ou da sociedade de 
consumo, aplicando 
esses saberes em 
situações diversas. 

Perceciona e 
compreende os desafios 
atuais, aplicando esses 
saberes em situações 
diversas de forma 
crítica. 

Perceciona e 
compreende os 
desafios atuais, 
aplicando esses 
saberes em situações 
diversas de forma 
crítica e interventiva. 

Curiosidade 
científica 

Não revela 
curiosidade científica, 
mostrando fraco 
interesse pelas 
atividades 
experimentais. 

Revela alguma 
curiosidade científica 
e algum interesse 
pelas atividades 
experimentais.  

Revela curiosidade 
científica e  interesse 
pelas atividades 
experimentais. 

Revela curiosidade e 
espírito científico, 
mostrando muito 
interesse pelas 
atividades 
experimentais. 


