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PERFIL DE APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - ESTUDO DO MEIO 
 

DOMÍNIOS DESEMPENHO ESPERADO 

À DESCOBERTA DE SI 

MESMO 

 Conhece a sua identificação pessoal.  

 Indica datas e factos significativos da sua história individual.  

 Descreve a sucessão de atos praticados ao longo do dia e da semana. 

 Estabelece relações de temporalidade. 

 Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas 
da vida humana.   

 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança 
individual e coletiva em diversos contextos . 

 Preserva a saúde e segurança do seu corpo, respeita e aceita as diferenças 
individuais.  

 

 

À DESCOBERTA DOS 
OUTROS E DAS 
INSTITUIÇÕES 

 Estabelece relações de parentesco e reconhece que existem diferentes 
estruturas familiares. 

 Conhece a identificação e a profissão dos membros da família.  

 Conhece as profissões exercidas por alguns membros da comunidade local, 
relacionando-as com as respetivas atividades.  

 Identifica os principais símbolos nacionais (hino e bandeira). 

 

 

À DESCOBERTA DO 
AMBIENTE NATURAL 

 Identifica os estados de tempo mais frequentes no local/na região onde 
vive.  

 Elabora e compara registos das condições atmosféricas diárias. 

  Reconhece a importância do Sol como fonte de luz e calor para a Terra e 
para a vida.  

 Distingue seres vivos de seres não vivos, e reconhecendo a sua diversidade. 

 Identifica nos seres vivos necessidades básicas, distintas, em diferentes 
fases do seu desenvolvimento. 

 

À DESCOBERTA DOS 
MATERIAIS E DOS 

OBJETOS 

 Identifica propriedades dos materiais, que os leva a serem utilizados de 
determinado modo. 

 Explora objetos procurando, livremente, maneiras de os agrupar, montar, 
desmontar, ligar, sobrepor. 

À DESCOBERTA DAS 
INTERRELAÇÕES 
ENTRE ESPAÇO 

 Desenha mapas mentais e itinerários simples de espaços do seu quotidiano. 

 Relaciona espaços da sua vivência com diferentes funções.  

 Identifica, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e 
humanos da paisagem do local onde vive 

 Revela comportamentos que visem os sete “R” (Repensar, Reduzir, 
Reutilizar, Reaproveitar/ Reciclar/ Recusar/ Recuperar). 
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ATITUDES 
 

 Mostra interesse e gosto pela aprendizagem do Estudo do Meio. 

 Revela persistência, autonomia em lidar com situações que envolvam a 
aprendizagem do Estudo do Meio. 

 Revela capacidade de autorregulação. 

 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ESTUDO DO MEIO 
 

1ºANO DE ESCOLARIDADE 

Domínios Peso 

 À Descoberta de si mesmo 

 À Descoberta dos Outros e das Instituições 

 À Descoberta do Ambiente Natural 

 À descoberta dos materiais e dos objetos  

 À descoberta das interrelações entre espaço 

 Atitudes 

100%* 

* Domínios 
trabalhados 

 
 

 


