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Planificação/Critérios Ano 

Letivo 2021/2022  

  

Nível de Ensino: 1º ciclo    Disciplina: Estudo do Meio    Ano: 4º    Curso: Regular  

  

Planificação Anual  

Semestre  Domínios/Temas  Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais  Tempos letivos  

1.º/2.º  

SOCIEDADE  
  

NATUREZA  

  
1. A pele-barreira de proteção e prevenção de doenças  
2. Sistemas do corpo humano-digestivo, respiratório, excretor, 
circulatório e reprodutivo  
3. A exposição solar;  
4. Os incêndios em casa, em espaços públicos, nas florestas e matas;  
5. Os sismos, as inundações e as secas.  

3000 min  

1.º/2.º  

SOCIEDADE / TECNOLOGIA  

  

  
1. Fontes orais e documentais.  
2. O século  
3. A Península Ibérica no Mundo;  
4. Os Romanos, os povos bárbaros e os Muçulmanos; 
5. A Reconquista Cristã e o Condado Portucalense;  
6. A formação de Portugal;  
7. As quatro dinastias; 8. A Restauração;  
9. O século XIX.   
10. O fim da Monarquia e a Implantação da República;  
11. O 25 de Abril e a Democracia.  
12. Os símbolos nacionais.  
  

2060 min  
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1.º/2.º  
  

NATUREZA  

SOCIEDADE  

  

  
1. Os astros:  
2. A forma do planeta Terra;  
3. As fases da Lua;  
4. O Sistema Solar  
5. O globo e o planisfério.  

1000 min  

  6. A localização de Portugal na Europa e no Mundo.  
7. Os aglomerados populacionais.  
8. A capital do país e as capitais de distrito.  
9. O contacto entre a terra e o mar:  
10. Principais atividades económicas nacionais;  
11. Os países lusófonos.  
12. Portugal e a União Europeia.  
13. Património cultural nacional e local  
  

 

1.º/2.º  

NATUREZA  

  
1. Os principais rios e elevações de Portugal.  
2. Eletricidade,   
3 Importância dos objetos tecnológicos na evolução da sociedade   

1000 min  

  

Nota: A sequência dos domínios/temas/descritores pode ser alterada em função das atividades planificadas nos planos de turma, 

nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação curricular e interdisciplinar.  

  

Domínios/Temas/Descritores  Ponderação  Instrumentos de Avaliação  

SOCIEDADE 
NATUREZA  

a. Identifica e explica as funções da pele como meio de proteção e prevenção de 

doenças.   
b. Identifica e sabe aplicar hábitos de vida saudável regras básicas de segurança.  

  

  
20%  

  

Minifichas/fichas de trabalho  

  

Questões de aula  
Trabalhos práticos  
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Critérios de Avaliação/Ponderação  

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes:  

Ainda está longe de um 

desempenho razoável  

Ainda não desempenha 

razoavelmente  

Desempenha 

razoavelmente  
Desempenha bem  Desempenha plenamente  

Insuficiente  Suficiente  Bom  Muito Bom  

Até 19%  Entre 20% e 46%  Entre 47% e 69%  Entre 70% e 89%  Entre 90% e 100%  

  

 

d. Constrói um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de 
Portugal, destacando a formação de Portugal, a época da expansão marítima, o período 
filipino e a Restauração, a implantação da República e o 25 de Abril.  
e. Conhece personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos 
relevantes da história de Portugal, com recurso a fontes documentais.   
f. Relaciona a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e 

direitos.   
g. Reconhece a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a 
construção de uma sociedade mais justa.   
h. Conhece o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando alguns 
estados-membros num mapa da Europa.   
i. Reconhece a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração, 
identificando causas e consequências para os territórios envolvidos.  
j. Conhece o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando alguns 
estados-membros num mapa da Europa.   
k. Reconhece a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração, 

identificando causas e consequências para os territórios envolvidos. l. Aplica 

conhecimentos adquiridos anteriormente.  

 Observação direta  
Relatórios de observação  
Exposição oral  
Participação oral e cumprimento 

de tarefas  

  

Trabalho individual  
Trabalho a pares  
Trabalho em grupo  
Participação em debates  
Auto e heteroavaliação 

Guiões    

  

c. Identifica e aplica regras de prevenção incêndios, de segurança antissísmica e de 

catástrofes naturais.  
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NATUREZA  

a. Localiza o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas formas.   

b. Utiliza representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de papel ou 

digital), para localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas em Portugal.   

c. Compara diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta ou 

indireta (imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, utilizando 

vocabulário geográfico adequado.  

d. Utiliza diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do Sol, 

bússola, estrela polar), na orientação, localização e deslocação à superfície da Terra.  

e. Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente.  

20%  

Apresentações orais  

  

Folhetos/desdobráveis  

  

Cartazes  

  

Produção de vídeos  

  

Interpretação de imagens (oral ou 

escrita)  
  

TECNOLOGIA  

NATUREZA  

  
a. Identifica os maiores rios e elevações de Portugal e diferentes aspetos da costa   
b. Reconhece alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como manifestações 

da dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes modificadores da paisagem.   

25%    

  

 

c. Recolhe amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas 
propriedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua 
aplicabilidade.   
d. Descreve diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, florestais, 
industriais ou turísticas), comparando com os de outras regiões.   
e. Reconhece de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, 
alterações nas zonas costeiras e rios, etc.).  
f. Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente.  
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SOCIEDADE / NATUREZA / TECNOLOGIA  

  
a.Reconhece e valoriza o património natural e cultural - local, nacional, etc.- 
identificando na paisagem elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede 
Natura, etc.) e vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, 
etc.), costumes, tradições, símbolos e efemérides.  
b. Relaciona a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, 
rede hidrográfica, etc.) com a distribuição espacial de fenómenos humanos (população, 
atividades económicas, etc.) a diferentes escalas.   
c. Relaciona o aumento da população mundial e do consumo de bens com 
alterações na qualidade do ambiente (destruição de florestas, poluição, esgotamento 
de recursos, extinção de espécies, etc.), reconhecendo a necessidade de adotar 
medidas individuais e coletivas que minimizem o impacto negativo.   
d. Utiliza as tecnologias de informação e comunicação com segurança, respeito e 
responsabilidade, tomando consciência de que o seu uso abusivo gera dependência  
(jogos, redes sociais, etc.). (inserir)  
e. Identifica materiais de uso corrente e as suas propriedades através de 

experiências.  
f. Sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e saber comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento. g. 
Aplica conhecimentos adquiridos anteriormente.  
  

25%  

COMPETÊNCIAS  
  

a. Mostra responsabilidade e respeito por si e pelos outros na diversidade na 
diversidade humana.  
b. Mostra atitude participativa e colaborativa nas atividades desenvolvidas  

c. Mostra uma atitude crítica e reflexiva nas ações e opiniões.  

d. Revela espírito de interajuda e auxílio aos seus pares.  
e. Respeita regras de funcionamento da turma/escola.  
f. Manifesta autonomia pessoal centrada na equidade, na livre escolha e no 

bem comum.  

10%  

Observação direta  
Trabalho individual  
Trabalho a pares  
Trabalho em grupo  
Participação oral   
Cumprimento de tarefas  
Participação em debates  

  

  

    


