DISCIPLINA: ESTUDO DO MEIO - 4ºANO

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO

DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS
SOCIEDADE

DESCRITORES (AE)

PONDERAÇÃO
20%

ANO LETIVO: 2021/2022

TAREFAS AVALIATIVAS

Identifica num friso cronológico os factos e as datas relevantes da história de Portugal.
Relaciona a Revolução do 25 de abril de 1974 com a obtenção de liberdade e direitos.

Trabalho individual

Conhece e localiza os estados pertencentes à União Europeia.

Trabalho colaborativo
Exposição oral

Descreve de forma simplificada os diferentes sistemas do corpo humano.

Questionário de autoavaliação

Raciocínio e resolução de problemas

Localiza e representa, de diferentes formas, o planeta Terra no Sistema Solar.

Participação oral

Saber científico, técnico e tecnológico

Compara diferentes formas de relevo de Portugal.

Consciência e domínio do corpo

NATUREZA

20%

Classifica amostras de rochas de acordo com as suas propriedades.
Reconhece de que forma a atividade humana interfere nas alterações do ambiente.

CONHECIMENTOS E
CAPACIDADES
TECNOLOGIA

20%

Identifica materiais isoladores e condutores elétricos.
Identifica objetos tecnológicos e reconhece a importância da sua evolução na sociedade.

SOCIEDADE/NATUREZA/

20%

Reconhece e valoriza o património natural e cultural.
Reconhece a necessidade de adotar medidas individuais e coletivas para minimizar o impacto negativo no

TECNOLOGIA

ambiente.
Reconhece que as tecnologias devem ser utilizadas com segurança, tendo consciência que o seu uso abusivo
gera dependência.
Aplica as diferentes etapas do método científico.

Total

80%
É cumpridor e responsável ( pontualidade , assiduidade , material necessário para as aulas).

10%
Bem-estar, saúde e ambiente

Respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
Utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.

Relacionamento interpessoal

É perseverante perante as dificuldades.

ATITUDES

É interventivo , empreendedor e colaborador.
Demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos

10%

Assume e responde pelas suas próprias ações.
Age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

Total

20%

