
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO  

1.º CICLO 

 

1.º Ano  Disciplina: Estudo do Meio  Ensino: Básico  Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

 

 

Anual 
Nº Aulas Previstas 

(horas) 

 
Sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natureza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À descoberta de si mesmo 
● A sua identificação. 

● Localizar no mapa e no globo terrestre, o local e o país onde 

nasceu. 

● O seu corpo. 

● A saúde do seu corpo. 

● A segurança do seu corpo. 

● O seu passado próximo. 

 
À descoberta dos outros e das instituições 

 
● Estabelecer relações de parentesco. 

● Reconhecer diferentes estruturas familiares. 

● Conhecer a identificação e a profissão dos membros da família 

e de outras pessoas próximas. 

● Reconhecer os principais símbolos nacionais. 

À descoberta do ambiente natural 
 

● Referir os estados do tempo mais frequentes. 

● Observar a posição do Sol e da Lua ao longo do dia. 

● Localizar no globo terrestre os continentes e oceanos. 

● Manipular o globo terrestre e o planisfério para localizar 

Portugal, o Oceano Atlântico e a Europa. 

● Reconhecer itinerários do quotidiano em mapas digitais. 

● Reconhecer a importância do Sol como fonte de luz e calor. 

● Distinguir seres vivos de seres não vivos. 

● Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas e 

distintas no seu desenvolvimento. 

 

39 horas 
(1ºperíodo) 

 
 

36 horas 
(2ºperíodo) 

 
 
 

30 horas 
(3ºperíodo) 
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Sociedade/ 
Natureza/ 
Tecnologia 
 

À descoberta dos materiais e objetos 
 

● Reconhecer que a tecnologia responde a necessidades e 

problemas do quotidiano. 

● Pesquisar as propriedades dos materiais. 

● Explorar objetos. 

● Identificar atividades humanas que envolvem transformações 

tecnológicas. 

 
À descoberta das inter-relações entre espaços 

 

● Desenhar mapas mentais e itinerários simples de espaços do seu 

quotidiano. 

● Relacionar espaços da sua vivência com diferentes funções. 

● Identificar elementos naturais e humanos da paisagem. 

● Identificar diferentes tipos de uso do Sol. 

● Desenvolver comportamentos que visem os 7R’s (Repensar, 

Reduzir, Reutilizar, Reaproveitar, Reciclar, Recusar, Recuperar) 

 

À descoberta das inter-relações entre a Natureza, 
Sociedade e Tecnologia 

 

● Revelar uma atitude de curiosidade, admiração e respeito pelo 

mundo em seu redor. 

● Manifestar atitudes de respeito, solidariedade, de cooperação, 

de responsabilidade na relação com os outros. 

● Manifestar atitudes positivas conducentes à preservação do 

ambiente próximo. 

Subtotal 105 horas 

Avaliação 9 horas 

Total 114 horas 
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                                                                                                                                 ESTUDO DO MEIO– 1º CICLO  
  

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

Identifica acontecimentos 
relacionados com a história 
pessoal e familiar, local e 
nacional, localizando-os no 
espaço e no tempo 

Sintetiza e articula os saberes 
acumulados ao longo da sua vida, 
no contacto com o meio e espaço 
que o rodeia, local e nacional.  

Relaciona e organiza os saberes 
acumulados ao longo da sua vida, no 
contacto com o meio e espaço que o 
rodeia, local e nacional.  

Aplica saberes adquiridos ao 
longo da sua vida, no contacto 
com o meio e espaço que o 
rodeia, local e nacional.  

Identifica saberes adquiridos ao 
longo da sua vida, no contacto 
com o meio e espaço que o 
rodeia, local e nacional.  

Conhece outros povos e outras 
culturas reconhecendo a 
diversidade geográfica e cultural 

Relaciona e combina 
geograficamente povos e culturas, 
respeitando e valorizando a 
diversidade cultural, como fonte 
de aprendizagem. 
 Investiga e questiona realidades 
que desconhece diretamente, 
apercebendo-se delas como um 
todo globalizante.  

Compara geograficamente povos e 
culturas, respeitando e valorizando a 
diversidade cultural, como fonte de 
aprendizagem. 
Investiga e emite opiniões sobre 
realidades que desconhece 
diretamente. 

Reconhece povos e culturas, 
respeitando e valorizando a 
diversidade cultural, como fonte 
de aprendizagem. Diferencia 
realidades que desconhece 
diretamente. 

Identifica povos e culturas, 
respeitando e valorizando a 
diversidade cultural.  
Recorda realidades que 
desconhece diretamente. 

Compreende o corpo como um 
sistema e conhece e identifica 
modificações que ocorrem nos 
seres vivos e relaciona-as com 
manifestações de vida 

Generaliza o funcionamento do 
seu corpo e os cuidados a ter, 
relacionando e questionando a 
evolução das modificações dos 
seres vivos ao longo da vida e na 
diversidade das espécies. 

Analisa e descreve o funcionamento 
do seu corpo e os cuidados a ter, 
relacionando a evolução das 
modificações dos seres vivos ao 
longo da vida e na diversidade das 
espécies. 
 

Reconhece o funcionamento do 
seu corpo e os cuidados a ter, 
comparando as modificações dos 
seres vivos ao longo da vida e na 
diversidade das espécies. 

Recorda os cuidados básicos a ter 
com o seu corpo e o seu 
funcionamento básico 
identificando as modificações dos 
seres vivos ao longo da vida e na 
diversidade das espécies. 

Identifica elementos naturais do 
meio físico envolvente, 
estabelecendo relações entre si 

Relaciona e estabelece a relação 
entre os elementos naturais e a 
sua importância para a existência 
da vida. Explica a forma como a 
atividade humana interfere no 
meio ambiente, integrando 
atitudes cívicas de forma 
responsável, solidária e crítica. 

Descreve os elementos naturais e a 
sua importância para a existência da 
vida.  
Distingue a forma como a atividade 
humana interfere no meio ambiente, 
manifestando atitudes cívicas de 
forma responsável, solidária e crítica  
 

Reconhece os elementos naturais 
e a sua importância para a 
existência da vida. Identifica a 
forma como a atividade humana 
interfere no meio ambiente, 
valorizando atitudes cívicas. 
 

Identifica elementos naturais e a 
sua importância para a existência 
da vida.  
Recorda a forma como a atividade 
humana interfere no meio 
ambiente. 
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Utiliza as tecnologias na atividade 
experimental, reconhecendo 
vantagens da ciência no 
progresso tecnológico, usando o 
processo científico 

Planeia o trabalho experimental 
utilizando o processo científico, 
contribuindo para a criação de 
situações de aprendizagem 
significativas, a partir de questões 
que o preocupem. Avalia o 
contributo dos recursos 
tecnológicos para melhoria da 
qualidade de vida. Explica e 
argumenta as suas descobertas. 

Desenvolve trabalho experimental 
utilizando o processo científico a 
partir de questões que o preocupem. 
Analisa o contributo dos recursos 
tecnológicos para melhoria da 
qualidade de vida. Comunica as suas 
descobertas confrontando 
perspetivas distintas. 

Descreve o trabalho experimental 
utilizando o processo científico a 
partir de questões solicitadas. 
Reconhece o contributo dos 
recursos tecnológicos para 
melhoria da qualidade de vida. 
Expõe conceitos e processos. 

Recorda o trabalho experimental  
identificando o contributo dos 
recursos tecnológicos para a 
melhoria da qualidade de vida.  
Memoriza conceitos básicos. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO  

1.º Ciclo - Ano Letivo 2022/23 

 

  

   SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

A Classificação Final (CF) resulta da Média Final (MF) das classificações de todas as avaliações sumativas (AvS) realizadas. 

Aluno 

1ºPeríodo 2ºPeríodo 3ºPeríodo 1º P 2ºP 3ºP 

AvS 

1 

AvS 

2 

AvS 

3 
… 

AvS 

… 

AvS 

… 

AvS 

… 

AvS 

… 

… 
AvS 

… 

AvS 

… 

AvS 

… 
     … MF CF MF CF MF CF 

                

Média 

de 

todas 

as 

AvS 

do 

1.ºP 

 

Média 

de 

todas 

as AvS 

até ao 

fim do 

2.ºP 

 

Média 

de 

todas 

as AvS  

 

 

 

 

 


