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DESENVOLVIMENTO; AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (DAS) 

DOMÍNIOS DESEMPENHO ESPERADO 

 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 Compreende o conceito de desenvolvimento sustentável. 

 Compreende a interdependência entre processos de enriquecimento 
e de empobrecimento 

 Reconhece o respeito pelos direitos humanos.  

 
PRODUÇÃO E CONSUMO 

SUSTENTÁVEIS 

 Conhece o ciclo de vida de diferentes bens de consumo.  

 Compreende a importância da informação existente nos rótulos.  

 
 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

 Conhece as causas das alterações climáticas. 

 Identifica atividades que contribuem para a diminuição de gases. 

 
BIODIVERSIDADE 

 Conhece as espécies animais e vegetais mais emblemáticas.  

 

 
ENERGIA 

 Revela consciência ambiental. 

ÁGUA 
 Compreende a importância da água no planeta enquanto recurso e 

suporte da vida. 

SOLOS  Identifica tipos de solos.  

CIDADANIA GLOBAL 
 Compreende que as pessoas desempenham diferentes funções na 

promoção do bem-estar. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1ºANO DE ESCOLARIDADE 

Domínios Peso 

 

 Desenvolvimento Sustentável  

 Produção e Consumo Sustentáveis  

 Alterações Climáticas 

 Biodiversidade  

 Energia  

 Água 

 Solos 

  Cidadania Global 

 Atitudes 

100%* 

* Domínios 
trabalhados 
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DESENVOLVIMENTO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (DAS)  
Objetivos gerais da disciplina: 
 

- Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa. 
- Cooperar em tarefas e projetos comuns. 
- Utilizar o conhecimento para participar de forma autónoma e crítica na tomada de decisões relacionadas 
com o efeito das atividades humanas. 
- Desenvolver atitudes de sociabilidade e responsabilidade ambiental. 

PERFIS/DESCRITORES e CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 1º ano de escolaridade 

AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Adquiriu todos os conhecimentos trabalhados. RCMF 

Adquiriu de forma bastante satisfatória todos os conhecimentos trabalhados. RCF 

Adquiriu de forma satisfatória os conhecimentos trabalhados. R 

Adquiriu de forma pouco satisfatória os conhecimentos trabalhados. RCD 

Não adquiriu de forma satisfatória os conhecimentos trabalhados. NR 

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Utiliza com muita facilidade os conhecimentos adquiridos em diferentes situações. RCMF 

Utiliza com facilidade os conhecimentos adquiridos em diferentes situações. RCF 

Utiliza alguns dos conhecimentos adquiridos em diferentes situações. R 

Utiliza com dificuldade os conhecimentos adquiridos em diferentes situações. RCD 

Não utiliza os conhecimentos adquiridos. NR 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO 

Intervém ativamente nas aulas, revela muito interesse e colabora sempre nas atividades. RCMF 

Intervém regularmente por sua iniciativa e/ou quando solicitado, revela interesse pelas 
atividades e colabora em grande parte das mesmas. 

RCF 

Intervém pouco, mas revela algum interesse pelas atividades da aula, colaborando regularmente 
nas mesmas. 

R 

Intervém pouco, revela pouco interesse pelas atividades da aula, colaborando raramente nas 
mesmas. 

RCD 

Não intervém, não revela interesse pelas atividades da aula e não colabora nelas. NR 

RESPEITO PELAS REGRAS (trabalho, organização, convivência, comportamento) 

Respeita sempre as regras. RCMF 

Respeita quase sempre as regras. RCF 

Respeita com alguma regularidade as regras. R 

Raramente respeita as regras. RCD 

Nunca respeita as regras. NR 

AUTONOMIA/INICIATIVA 

Procura sistematicamente superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem 
necessitar de ajuda e executa trabalhos por iniciativa própria. 

RCMF 

Procura superar as dificuldades encontradas, realiza a maioria das atividades propostas sem 
necessitar de ajuda e por vezes executa trabalhos por iniciativa própria. 

RCF 

Procura regularmente superar as dificuldades encontradas, pedindo auxílio e tenta realizar as 
atividades propostas. 

R 

 Poucas vezes procura ultrapassar as dificuldades encontradas e raramente realiza as atividades 
propostas. 

RCD 

Não procura ultrapassar as dificuldades encontradas e não realiza as atividades propostas. NR 

ESPÍRITO CRÍTICO 

Demonstra bastante espírito crítico. RCMF 

Demonstra espírito crítico. RCF 

Demonstra algum espírito crítico. R 

Demonstra pouco espírito crítico. RCD 

Não demonstra espírito crítico. NR 

 

Critério – média simples dos pontos obtidos em cada item (RCMF = 5,  RCF = 4,  R = 3,  RCD = 2 e NR = 1). 

 


