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1.ºCICLO - GRUPO 110 
 

 – ESTUDO DO MEIO – 3.º E 4.º ANOS   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Indicadores de aprendizagem Domínios Ponderação 

Conhecimentos 
e 

Capacidades 
(Saber e Saber 

Fazer) 
 

Domina os conteúdos 
lecionados 
Utiliza a terminologia 
aprendida 
Revela compreensão, 
aquisição, relacionação e 
aplicação dos conhecimentos 
Revela iniciativa e 
capacidade de intervenção 
nas aulas 
Compreende e interpreta e 
aplica os conhecimentos 
adquiridos em novas 
situações 

À descoberta de si 
mesmo 
À descoberta dos 
outros e das instituições 
À descoberta do 
ambiente natural 
À descoberta das inter-
relações entre espaços 
À descoberta dos 
materiais e objetos 
.À descoberta das inter-
relações entre a 
natureza e a sociedade 

Fichas de 
avaliação. 

70% 

Trabalhos 
individuais 
e de grupo 
realizados 
na sala de 
aula. 

20% 

Atitudes e 
Valores 

(Saber estar) 

Interesse e empenho 
Relação interpessoal 
Comportamento 
Responsabilidade 
Organização e hábitos de 
trabalho 

 10% 

 

REGISTOS QUANTITATIVOS / QUALITATIVOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Percentagens Nomenclatura 

0-19% Muito Insuficiente 

20-49% Insuficiente 

50-69% Suficiente 

70-89% Bom 

90-100% Muito Bom 
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1.ºCICLO - GRUPO 110 
 

 – ESTUDO DO MEIO – 1.º E 2.º ANOS   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Indicadores de aprendizagem Domínios Ponderação 

Conhecimentos 
e 

Capacidades 
(Saber e Saber 

Fazer) 
 

Domina os conteúdos 
lecionados 
Utiliza a terminologia 
aprendida 
Revela compreensão, 
aquisição, relacionação e 
aplicação dos conhecimentos 
Revela iniciativa e 
capacidade de intervenção 
nas aulas 
Compreende e interpreta e 
aplica os conhecimentos 
adquiridos em novas 
situações 

À descoberta de si 
mesmo 
À descoberta dos 
outros e das instituições 
À descoberta do 
ambiente natural 
À descoberta das inter-
relações entre espaços 
À descoberta dos 
materiais e objetos 

Fichas de 
avaliação 

60% 

Trabalhos 
individuais 
e de grupo 
realizados 
na sala de 
aula. 

10% 

Atitudes e 
Valores 

(Saber estar) 

Interesse e empenho 
Relação interpessoal 
Comportamento 
Responsabilidade 
Organização e hábitos de 
trabalho 

 30% 

 

REGISTOS QUANTITATIVOS / QUALITATIVOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Percentagens Nomenclatura 

0-19% Muito Insuficiente 

20-49% Insuficiente 

50-69% Suficiente 

70-89% Bom 

90-100% Muito Bom 
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