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Critérios de avaliação de Estudo do Meio – 4.º ano 
2021/2022 

Domínios Pond. Aprendizagens Essenciais  
Áreas de competências  

(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Sociedade (25%) 

 

O aluno deve ser capaz de: 

 • 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, G, I, J 

 

 

- Testes escritos 
 

 - Questionário 
 

Natureza (25%) 

O aluno deve ser capaz de: 

•  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.  

• Localizar o planeta Terra no Sistema Solar.  

• Localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas em Portugal.  

• Comparar diferentes formas de relevo de Portugal. 

•Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais. 

• Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
A, B, C, D, G 

 
 

 
- Testes escritos 
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manifestações da dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes 

modificadores da paisagem.  

• Descrever diversos tipos de solo.  

•Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano 

(poluição, alterações nas zonas costeiras e rios, etc.). 

Tecnologia (25%) 

O aluno deve ser capaz de: 

•Comparar diversos materiais. 

•Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), utilizados no 

passado e no presente. 

•Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a evolução da 

sociedade. 

• Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 

materiais (catavento, forno solar, etc). 

 

 
 

 
 

A, B, C, E, F, H I, J 

 

 
 

- Teste escrito 
 
- Trabalho de grupo/pares – 
atividades experimentais 

(rubrica – protocolo experimental) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sociedade/ 
Natureza/ 

Tecnologia 

 

(25%) 

O aluno deve ser capaz de: 

•Reconhecer e valorizar o património natural e cultural, local, nacional, 

identificando na paisagem elementos naturais e vestígios materiais do 

passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, etc.), costumes, tradições e 

símbolos.  

•Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos. 

•Relacionar o aumento da população mundial e do consumo de bens com 

alterações na qualidade do ambiente. 

•Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com segurança, 

respeito e responsabilidade, tomando consciência de que o seu uso 

abusivo gera dependência.  

•Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 

resultados e saber comunicá-los. 

 
 
 

            
 

 
 

A, F, G, I, J 

 

 

- Testes escritos. 

Notas: 
(1): A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-Desenvolvimento 

pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 
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(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021.  

 


