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As suas perspetivas para um 
futuro mais longínquo 

Ainda não exprime as suas 
aspirações para o futuro

Enumera sequencialmente as suas 
aspirações para o futuro.

Enuncia projetos para o futuro. Regista os projetos para o futuro.

O seu corpo
Ainda não identifica os órgãos 

dos sentidos.
Identifica os órgãos dos sentidos, 

mas ainda não os localiza.
Utiliza os órgãos dos sentidos para 
identificar os objetos e alimentos.

Distingue sons, cheiros, texturas e 
cores do ambiente envolvente.

Reconhece modificações do seu 
corpo à medida que cresce.

A Saúde do seu Corpo
Ainda não conhece as normas de 

higiene.  

Aplica as normas de higiene corpo, 
mas ainda não reconhece a 

importância da vacinação para a 
saúde.

Aplica as normas de higiene do 
vestuário.

Aplica as normas de higiene 
alimentar.

Aplica as normas de higiene de 
espaços coletivos.

A Segurança do seu Corpo
Ainda não conhece as normas de 

prevenção rodoviária.
Conhece mas ainda não aplica as 
normas de prevenção rodoviária.

Aplica as normas de prevenção 
rodoviária.

Identifica alguns cuidados na 
utilização de transportes públicos e 

passagens de nível.

Descreve as regras de segurança na 
praia, nos rios e nas piscinas.

O passado próximo familiar
Ainda não reconhece as datas e 

factos significativos

Reconhece as datas e factos 
significativos mas ainda não os 
localiza numa linha de tempo

Localiza as datas e factos 
significativos numa linha de tempo.

  Enumera sequencialmente as 
datas e factos significativos numa 

linha de tempo.

Descreve a localização das datas e 
factos significativos em mapas ou 

plantas.

A vida em sociedade
Ainda não reconhece, nem aplica 
as regras de convivência social.

Reconhece mas não aplica as regras 
de convivência social.

Identifica os interesses individuais e 
coletivos.

Respeita os interesses individuais e 
coletivos.

Conhece e aplica formas de 
harmonização de conflitos.

Modos de vida e funções de 
alguns membros da 

comunidade

Ainda não reconhece membros da 
sua comunidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Identifica os membros da sua 
comunidade.

Localiza  os membros da sua 
comunidade.

 Descreve as funções dos membros 
da sua comunidade.

Instituições e serviços 
existentes na comunidade

Ainda não reconhece as instituições 
e serviços  da sua comunidade.

Identifica as instituições e serviços da 
sua comunidade.

Localiza as instituições e serviços 
da sua comunidade.

 Descreve as instituições  e serviços  
da sua comunidade.

Ainda não identifica plantas do 
ambiente próximo.

Ainda não diferencia plantas 
espontâneas das cultivadas.

Conhece as partes constitutivas das 
plantas mais comuns.

Reconhece diferentes ambientes 
onde vivem as plantas.

Regista variações de aspeto ao longo 
do ano de um arbusto ou de uma 

árvore.

Ainda não identifica animais do 
ambiente próximo.

Ainda não diferencia animais 
domésticos dos selvagens.

Reconhece diferentes ambientes onde 
vivem os animais.

Conhece características externas de 
alguns animais.

Recolhe dados sobre o modo de vida 
dos animais.

Os aspetos físicos do meio 
local

Identifica os diferentes estados do 
tempo.

Reconhece as diferentes estações 
do ano.

Relaciona as estações do ano com os 
estados do tempo.

Os seus itinerários
Ainda não conhece os seus 

itinerários diários.
Identifica parte dos seus itinerários 

diários.
Traça o itinerário na planta do bairro 

ou localidade.
Localiza os pontos de partida e 

chegada de um itinerário.
 Descreve os seus itinerários diários.

Os meios de comunicação
Ainda não conhece os meios de 

transporte.

Ainda não distingue diferentes tipos 
de transportes utilizados na sua 

comunidade.
Conhece outros tipos de transportes.

Reconhece tipos de comunicação 
pessoal.

Reconhece tipos de comunicação 
social.
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Localiza, em mapas, o local de 
nascimento e outros locais relativos 

ao seu passado.
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O passado mais longínquo da 
criança

Reconhece factos do seu passado, 
sem os datar.

Localiza numa linha de tempo datas e 
factos do seu passado.

Reconhece unidades de tempo: o 
mês, o ano comum e o ano 

bissexto.
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Ainda não identifica o seu 
passado.

Ainda não identifica os estados do 
tempo.

Os seres vivos do seu 
ambiente
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Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Disciplina:	Estudo	do	Meio Ciclo	de	ensino:	1ºCiclo

Domínio Competências

Níveis de desempenho – descritores
Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Ano	de	escolaridade:	2ºano


