
 
 

 

Classificação:A classificação a atribuir a cada resposta resulta de aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 
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Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo 
Moita 

Matriz de Agrupamento 
CONSELHO DE 4.ºANO 

 

Disciplina de Estudo do Meio                     Ano: 4.º 
Tipo de prova: Escrita                                Duração:90 minutos  

Prova a aplicar entre os dias 14 e 24 de junho 

DOMÍNIOS /Objeto de 

Avaliação 

 

SUB-DOMÍNIOS / Temas /Conteúdos 

 

Cotações 

 

Estrutura 

 
À Descoberta do 

Ambiente Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Descoberta das inter-
relações entre Espaços 

 
 
 
 

À Descoberta das inter- 
relações entre a 

Natureza e a Sociedade 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aspetos físicos de Portugal: 
●Identificar os principais rios de Portugal; 
● Identificar as principais elevações de Portugal. 
●Localizar no planisfério os continentes e os oceanos.I 
●Reconhecer o Oceano Atlântico como fronteira marítima de Portugal. 
●Localizar em mapas ilhas e arquipélagos (Açores e Madeira) 
O contacto entre a terra e o mar 
A costa portuguesa; 
● Identificar os aspetos da costa (praias, arribas, dunas, cabos, rias, estuários);  
● Identificar a sinalização das costas (faróis, sinais sonoros, boias de sinalização). 
 

Portugal na Europa e no Mundo 
●Localizar Portugal no mapa da Europa. 
● Identificar quais os países que fazem parte da União Europeia. 
● Identificar data de adesão de Portugal à União Europeia e ao euro. 
● Identificar os símbolos da União Europeia; 
● Identificar e localizar no planisfério os países lusófonos. 

∗ 
Principais atividades produtivas nacionais 
●Reconhecer a agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio e serviços 
como atividades económicas importantes de Portugal. 
A qualidade do ambiente 
- A qualidade do ambiente próximo 
●Identificar e participar em formas de promoção do ambiente  
 ( utilização de ecopontos, a politica dos 5 R’s ( Reduzir, Recuperar, Reutilizar, Renovar 
e Reciclar) 
- A qualidade do ar 
●Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica 
●Reconhecer a importância das florestas para a qualidade do ar 

●Poluição sonora 
● Identificar alguns efeitos prejudiciais do ruído 
- A qualidade da água 
●Reconhecer algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, 
resíduos industriais, marés negras,…) 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

35% 

 

A prova apresenta os seguintes 

itens: 

 

Itens de seleção:  

 Escolha múltipla; 

 Ordenação ou associação;  

 Verdadeiro/falso 

 Completamento de lacunas.  

 

 

Itens de construção: 

 Resposta extensa 

 Resposta curta  

 Resposta restrita 


