
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

  
 

PERFIL DE APRENDIAGENS DOS ALUNOS – ESTUDO DO MEIO  
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DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO – Descritores  

I S B MB 

 
SOCIEDADE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Revela muitas dificuldades: 

 
-no estabelecimento de relações de 
parentesco através de uma árvore 
genealógica simples, ou outros 
processos, até à terceira geração. 
 
- no conhecimento de  datas e factos 
significativos da sua história 
individual. 
 
-na relação das atividades exercidas 
por alguns membros da comunidade 
familiar ou local com as respetivas 
profissões. 
 
-na associação dos principais símbolos 
nacionais (hino e bandeira) à sua 
nacionalidade, desenvolvendo o 
sentido de pertença. 
 
 

Revela alguma facilidade: 
 
-no estabelecimento de relações de 
parentesco através de uma árvore 
genealógica simples, ou outros 
processos, até à terceira geração. 
 
- no conhecimento de  datas e factos 
significativos da sua história 
individual. 
 
-na relação das atividades exercidas 
por alguns membros da comunidade 
familiar ou local com as respetivas 
profissões. 
 
- na associação dos principais 
símbolos nacionais (hino e bandeira) 
à sua nacionalidade, desenvolvendo o 
sentido de pertença. 
 

Revela facilidade: 
 
- no estabelecimento de relações de 
parentesco através de uma árvore 
genealógica simples, ou outros 
processos, até à terceira geração. 
 
- no conhecimento de  datas e factos 
significativos da sua história 
individual. 
 
-na relação das atividades exercidas 
por alguns membros da comunidade 
familiar ou local com as respetivas 
profissões. 
 
- na associação dos principais 
símbolos nacionais (hino e bandeira) 
à sua nacionalidade, desenvolvendo o 
sentido de pertença. 
 

Revela bastante facilidade: 
 
- no estabelecimento de relações de 
parentesco através de uma árvore 
genealógica simples, ou outros 
processos, até à terceira geração. 
 
- no conhecimento de  datas e factos 
significativos da sua história 
individual. 
 
-na relação das atividades exercidas 
por alguns membros da comunidade 
familiar ou local com as respetivas 
profissões. 
 
- na associação dos principais 
símbolos nacionais (hino e bandeira) 
à sua nacionalidade, desenvolvendo o 
sentido de pertença. 
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NATUREZA 
 

 
 

Revela muitas dificuldades: 
-na verificação de alterações 
morfológicas que se vão operando ao 
longo das etapas da vida humana. 

 
-na identificação de situações e 
comportamentos de risco para a 
saúde e segurança individual e 
coletiva em diversos contextos. 

 
-na identificação dos fatores que 
concorrem para o bem-estar físico e 
psicológico, individual e coletivo. 

 
-no reconhecimento das implicações 
das condições atmosféricas diárias, 
no seu quotidiano. 
 
-no reconhecimento da desigual 
repartição entre os continentes e os 
oceanos. 

 
-na localização do local de 
nascimento, de residência, a sua 
escola e o itinerário entre ambas. 

 
-na comunicação de ideias e 
conhecimentos relativos a lugares, 
regiões e acontecimentos. 

 
-no reconhecimento da existência de 
diversidade entre seres vivos de 
grupos diferentes e distingui-los de 
formas não vivas.  

 
- no reconhecimento da importância 
do Sol para a existência de vida na 
Terra e que os seres vivos têm 
necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu 
desenvolvimento. 

Revela alguma facilidade: 
-na verificação de alterações 
morfológicas que se vão operando ao 
longo das etapas da vida humana. 

 
-na identificação de situações e 
comportamentos de risco para a 
saúde e segurança individual e 
coletiva em diversos contextos. 

 
-na identificação dos fatores que 
concorrem para o bem-estar físico e 
psicológico, individual e coletivo. 

 
-no reconhecimento das implicações 
das condições atmosféricas diárias, 
no seu quotidiano. 
 
-no reconhecimento da desigual 
repartição entre os continentes e os 
oceanos. 

 
-na localização do local de 
nascimento, de residência, a sua 
escola e o itinerário entre ambas. 

 
-na comunicação de ideias e 
conhecimentos relativos a lugares, 
regiões e acontecimentos. 

 
-no reconhecimento da existência de 
diversidade entre seres vivos de 
grupos diferentes e distingui-los de 
formas não vivas.  

 
- no reconhecimento da importância 
do Sol para a existência de vida na 
Terra e que os seres vivos têm 
necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu 
desenvolvimento 

Revela facilidade: 
-na verificação de alterações 
morfológicas que se vão operando ao 
longo das etapas da vida humana. 

 
-na identificação de situações e 
comportamentos de risco para a 
saúde e segurança individual e 
coletiva em diversos contextos. 

 
-na identificação dos fatores que 
concorrem para o bem-estar físico e 
psicológico, individual e coletivo. 

 
-no reconhecimento das implicações 
das condições atmosféricas diárias, 
no seu quotidiano. 
 
-no reconhecimento da desigual 
repartição entre os continentes e os 
oceanos. 

 
-na localização do local de 
nascimento, de residência, a sua 
escola e o itinerário entre ambas. 

 
-na comunicação de ideias e 
conhecimentos relativos a lugares, 
regiões e acontecimentos. 

 
-no reconhecimento da existência de 
diversidade entre seres vivos de 
grupos diferentes e distingui-los de 
formas não vivas.  

 
- no reconhecimento da importância 
do Sol para a existência de vida na 
Terra e que os seres vivos têm 
necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu 
desenvolvimento 

Revela bastante facilidade: 
-na verificação de alterações 
morfológicas que se vão operando ao 
longo das etapas da vida humana. 

 
-na identificação de situações e 
comportamentos de risco para a 
saúde e segurança individual e 
coletiva em diversos contextos. 

 
-na identificação dos fatores que 
concorrem para o bem-estar físico e 
psicológico, individual e coletivo. 

 
-no reconhecimento das implicações 
das condições atmosféricas diárias, 
no seu quotidiano. 
 
-no reconhecimento da desigual 
repartição entre os continentes e os 
oceanos. 

 
-na localização do local de 
nascimento, de residência, a sua 
escola e o itinerário entre ambas. 

 
-na comunicação de ideias e 
conhecimentos relativos a lugares, 
regiões e acontecimentos. 

 
-no reconhecimento da existência de 
diversidade entre seres vivos de 
grupos diferentes e distingui-los de 
formas não vivas.  

 
- no reconhecimento da importância 
do Sol para a existência de vida na 
Terra e que os seres vivos têm 
necessidades básicas, distintas, em 
diferentes fases do seu 
desenvolvimento 
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TECNOLOGIA 

 
 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-no reconhecimento de que a 
tecnologia responde a necessidades e 
a problemas do quotidiano. 

 
-na realização de experiências em 
condições de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais.  

 
-no manuseamento de materiais e 
objetos do quotidiano, em segurança. 

 
-na identificação das propriedades de 
diferentes materiais, agrupando-os 
de acordo com as suas 
características, e relacionando-os 
com as suas aplicações.  

 
-realização de associações 
explorando objetos livremente.  

 
-na identificação das atividades 
humanas que envolvem 
transformações tecnológicas no 
mundo que o rodeia.  
 

 
Revela alguma facilidade: 
 
-no reconhecimento de que a 
tecnologia responde a necessidades e 
a problemas do quotidiano. 

 
-na realização de experiências em 
condições de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais.  

 
-no manuseamento de materiais e 
objetos do quotidiano, em 
segurança. 

 
-na identificação das propriedades de 
diferentes materiais, agrupando-os 
de acordo com as suas 
características, e relacionando-os 
com as suas aplicações.  

 
-realização de associações 
explorando objetos livremente.  

 
-na identificação das atividades 
humanas que envolvem 
transformações tecnológicas no 
mundo que o rodeia.  
 

Revela facilidade: 
 
-no reconhecimento de que a 
tecnologia responde a necessidades e 
a problemas do quotidiano. 

 
-na realização de experiências em 
condições de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais.  

 
-no manuseamento de materiais e 
objetos do quotidiano, em 
segurança. 

 
-na identificação das propriedades de 
diferentes materiais, agrupando-os 
de acordo com as suas 
características, e relacionando-os 
com as suas aplicações.  

 
-realização de associações 
explorando objetos livremente.  

 
-na identificação das atividades 
humanas que envolvem 
transformações tecnológicas no 
mundo que o rodeia.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
-no reconhecimento de que a 
tecnologia responde a necessidades e 
a problemas do quotidiano. 

 
-na realização de experiências em 
condições de segurança, seguindo os 
procedimentos experimentais.  

 
-no manuseamento de materiais e 
objetos do quotidiano, em 
segurança. 

 
-na identificação das propriedades de 
diferentes materiais, agrupando-os 
de acordo com as suas 
características, e relacionando-os 
com as suas aplicações.  

 
-realização de associações 
explorando objetos livremente.  

 
-na identificação das atividades 
humanas que envolvem 
transformações tecnológicas no 
mundo que o rodeia.  
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SOCIEDADE/ 

NATUREZA/ 

TECNOLOGIA 

 

 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
 
-no esboço de mapas e itinerários 
simples de espaços do seu 
quotidiano. 

 
-no relacionamento de espaços da 
sua vivência com diferentes.  

 
-na localização de elementos naturais 
e humanos da paisagem do local.  

 
- na colocação de questões, levantamento 

de hipóteses.  
 

-na manifestação de atitudes de 
respeito, de solidariedade, de 
cooperação, de responsabilidade, na 
relação com os que lhe são próximos.  

 
-na atuação em situações de 
emergência, recorrendo ao número 
europeu de emergência médica 
(112).  

 
-na manifestação de atitudes 
positivas conducentes à preservação 
do ambiente 
 

Revela alguma facilidade: 
 
-no esboço de mapas e itinerários 
simples de espaços do seu 
quotidiano. 

 
-no relacionamento de espaços da 
sua vivência com diferentes.  

 
-na localização de elementos 
naturais e humanos da paisagem do 
local.  

 
- na colocação de questões, levantamento 

de hipóteses.  
 

-na manifestação de atitudes de 
respeito, de solidariedade, de 
cooperação, de responsabilidade, na 
relação com os que lhe são próximos.  

 
-na atuação em situações de 
emergência, recorrendo ao número 
europeu de emergência médica 
(112).  

 
-na manifestação de atitudes 
positivas conducentes à preservação 
do ambiente 
 

Revela facilidade: 
 
-no esboço de mapas e itinerários 
simples de espaços do seu 
quotidiano. 

 
-no relacionamento de espaços da 
sua vivência com diferentes.  

 
-na localização de elementos 
naturais e humanos da paisagem do 
local.  

 
- na colocação de questões, levantamento 

de hipóteses.  
 

-na manifestação de atitudes de 
respeito, de solidariedade, de 
cooperação, de responsabilidade, na 
relação com os que lhe são próximos.  

 
-na atuação em situações de 
emergência, recorrendo ao número 
europeu de emergência médica 
(112).  

 
-na manifestação de atitudes 
positivas conducentes à preservação 
do ambiente 
 

Revela bastante facilidade: 
 
-no esboço de mapas e itinerários 
simples de espaços do seu 
quotidiano. 

 
-no relacionamento de espaços da 
sua vivência com diferentes.  

 
-na localização de elementos 
naturais e humanos da paisagem do 
local.  

 
- na colocação de questões, levantamento 

de hipóteses.  
 

-na manifestação de atitudes de 
respeito, de solidariedade, de 
cooperação, de responsabilidade, na 
relação com os que lhe são próximos.  

 
-na atuação em situações de 
emergência, recorrendo ao número 
europeu de emergência médica 
(112).  

 
-na manifestação de atitudes 
positivas conducentes à preservação 
do ambiente 
 

 
Perfil dos alunos 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I), Respeitador da 
diferença/ do outro (A, B, E, F, H), Questionador (A, F, G, I, J), Comunicador (A, B, D, E, H), Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F), Participativo/ colaborador (B, C, D, 
E, F) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J), Cuidador de si e do outro (B, E, F, G). 

 


