DIREÇÃO DE SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE MARVÃO – CÓDIGO 135641
ANO LETIVO 2018 / 2019

Modelo nº83 AEM

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento: 1º Ciclo Disciplina: Estudo do Meio Ano: 4º ano

Perfil de Aprendizagens Específicas
Conteúdos Programáticos

Critérios de Avaliação

1º período

ATITUDES E VALORES
Cumprimento dos deveres
escolares: (assiduidade e

À descoberta de si mesmo
O corpo humano
Os ossos
Os músculos
A pele

Responsabilidade
e Cidadania
12,5 %

A segurança do corpo
A segurança do corpo
A segurança e a prevenção de incêndios
Os sismos
À descoberta dos outros e das instituições
O passado do meio local e o passado nacional
O passado do meio local
As fontes históricas
As datas da história
Os primeiros povos na Península Ibérica
A Reconquista Cristã
A formação de Portugal
As atividades económicas depois da Reconquista
A sociedade
A dinastia de Avis
Os Descobrimentos portugueses
O domínio filipino
A Restauração da Independência
A descoberta do ouro brasileiro
As Invasões Francesas
O fim da Monarquia e a implantação da República
2ºPeríodo

pontualidade; material escolar;
realização das tarefas na sala de aula
e em casa; participação nas atividades
de complemento curricular)

Respeito pelas regras de
conduta: (respeito pelo outro;
cooperação com os colegas,
professores e funcionários;
conservação/limpeza dos espaços e
materiais escolares)

25
%

Iniciativa

Autonomia
12,5 %

Perseverança na realização do
trabalho e do estudo, bem
como na superação de
dificuldades
Recurso às TIC para a
realização de trabalhos que
impliquem pesquisa, seleção,
tratamento e mobilização da
informação
Capacidade de autoavaliação

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
Resultados das
avaliações formativas
(30%)

Desenvolvimento das
aprendizagens

75
%

Resultado das
avaliações sumativas
(25 %)

Portugal nos séculos XX e XXI
O estado novo e a ditadura
A revolução do 25 de Abril de 1974
A Democracia
A organização política do estado – os órgãos do

Domínio da Língua
Portuguesa (20 %)

poder
Os presidentes da república
Os feriados nacionais
Os símbolos nacionais
À descoberta do ambiente natural
Os astros e os aspetos físicos do meio
Os astros
A água no planeta Terra
Aspetos físicos de Portugal
Os rios de Portugal
As formas de relevo em Portugal
À descoberta das inter-relações entre espaços
O contacto entre a terra e o mar
As representações da Terra no globo e no planisfério
A paisagem junto à costa
A costa portuguesa
Os seres vivos das regiões costeiras
Portugal na Europa e no Mundo
Os diferentes tipos de aglomerados populacionais
Portugal na Europa e no Mundo
Os portugueses e a língua portuguesa no Mundo
3ºperíodo
À descoberta das inter-relações entre a natureza e a
sociedade
À descoberta das inter-relações entre a natureza e a
sociedade
As principais atividades produtivas nacionais
O setor primário
O setor secundário
O setor terciário
A classificação no final de cada período tem em conta o trabalho realizado desde o início do ano até ao final desse período
Classificação do 1.º Período – aplicam-se os critérios gerais de avaliação.
Classificação do 2.º Período = (40% x Classificação do 1.º Período) + (60% x Avaliação do 2.º Período).
Classificação do 3.º Período = (30% x Classificação do 1.º Período) + (30% x Avaliação do 2.º Período)+ (40% x Avaliação do 3.º Período).

