
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 APRENDIAGEM DOS ALUNOS – DE ESTUDO DO MEIO DO 1.º CICLO 

Perfil dos alunos Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J), Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Respeitador da diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H)/ Investigador (C, D, F, H, I), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Questionador (A, F, G, I, J;), Comunicador (A, B, D, E, H). 

DOMÍNIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO  

I S B /MB 

Conhecimento de 
conceitos e 
procedimentos no 
âmbito dos temas de 
Estudo do meio: 
Sociedade 
Natureza 
Tecnologia 
Sociedade/ natureza/ 
tecnologia 

Revela muitas dificuldades: 
 
 
Em dominar os conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas Estudo do Meio. 

Revela facilidade 
 
 
Em dominar os conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas Estudo do Meio. 

Revela bastante facilidade 
 
 
Em dominar os conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas Estudo do Meio. 

 
Competências/ 
capacidades e 
atitudes transversais 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
-Em adquirir e estruturar o conhecimento de si 
próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança e valorizando a sua identidade e raízes.  
-Em identificar elementos naturais, sociais e 
tecnológicos analógicos e digitais, do meio envolvente 
e suas inter-relações.  
-Em valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o 
território e o seu ordenamento, outros povos e outras 
culturas.  
-Em identificar acontecimentos relacionados com a 
história pessoal e familiar, local e nacional. 
-Em utilizar processos científicos simples na 
realização de atividades experimentais.  
-Em utilizar diferentes modalidades para comunicar a 
informação recolhida. 
-Em reconhecer o contributo da ciência para o 
progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade 
de vida.  
-Em manipular, imaginar, criar ou transformar objetos 
técnicos simples.  
-Em mobilizar saberes culturais, científicos e 
tecnológicos para compreender a realidade e para 
resolver situações e problemas do quotidiano.  
-Em assumir atitudes e valores que promovam uma 
participação cívica de forma responsável, solidária e 
crítica.  
-Em selecionar diferentes fontes de informação e 
utilizar diversas formas de recolha e de tratamento de 
dados simples  
-Em desenvolver e estruturar noções de espaço e de 
tempo e identificar alguns elementos relativos à 
História e à Geografia de Portugal.  

Revela facilidade: 
-Em adquirir e estruturar o conhecimento de si próprio, 
desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança e valorizando a sua identidade e raízes.  
-Em identificar elementos naturais, sociais e 
tecnológicos analógicos e digitais, do meio envolvente e 
suas inter-relações.  
-Em valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o 
território e o seu ordenamento, outros povos e outras 
culturas.  
-Em identificar acontecimentos relacionados com a 
história pessoal e familiar, local e nacional. 
-Em utilizar processos científicos simples na realização 
de atividades experimentais.  
-Em utilizar diferentes modalidades para comunicar a 
informação recolhida. 
-Em reconhecer o contributo da ciência para o 
progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade 
de vida.  
-Em manipular, imaginar, criar ou transformar objetos 
técnicos simples.  
-Em mobilizar saberes culturais, científicos e 
tecnológicos para compreender a realidade e para 
resolver situações e problemas do quotidiano.  
-Em assumir atitudes e valores que promovam uma 
participação cívica de forma responsável, solidária e 
crítica.  
-Em selecionar diferentes fontes de informação e 
utilizar diversas formas de recolha e de tratamento de 
dados simples  
-Em desenvolver e estruturar noções de espaço e de 
tempo e identificar alguns elementos relativos à 
História e à Geografia de Portugal. 

Revela bastante facilidade: 
-Em adquirir e estruturar o conhecimento de si próprio, 
desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança e valorizando a sua identidade e raízes.  
-Em identificar elementos naturais, sociais e 
tecnológicos analógicos e digitais, do meio envolvente 
e suas inter-relações.  
-Em valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o 
território e o seu ordenamento, outros povos e outras 
culturas.  
-Em identificar acontecimentos relacionados com a 
história pessoal e familiar, local e nacional. 
-Em utilizar processos científicos simples na realização 
de atividades experimentais.  
-Em utilizar diferentes modalidades para comunicar a 
informação recolhida. 
-Em reconhecer o contributo da ciência para o 
progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade 
de vida.  
-Em manipular, imaginar, criar ou transformar objetos 
técnicos simples.  
-Em mobilizar saberes culturais, científicos e 
tecnológicos para compreender a realidade e para 
resolver situações e problemas do quotidiano.  
-Em assumir atitudes e valores que promovam uma 
participação cívica de forma responsável, solidária e 
crítica.  
-Em selecionar diferentes fontes de informação e 
utilizar diversas formas de recolha e de tratamento de 
dados simples  
 -Em desenvolver e estruturar noções de espaço e de 
tempo e identificar alguns elementos relativos à 
História e à Geografia de Portugal. 


