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Departamento: Ciências Sociais e Humanas                                                                                                            Ano de escolaridade:  5.º, 6.º Ano 

Disciplina: História e Geografia de Portugal 

Legenda: 
Áreas de competência do perfil do aluno 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento interpessoal; 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; 

J - Consciência e domínio do corpo 

 Áreas de valor do perfil do aluno   

 a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 
valores do Perfil 

do Aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Insuficiente 
Revela 

dificuldade em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Compreensão 
Histórica: 

temporalidade, 
espacialidade e 

contextualização 

60% 

 Utilizar unidades de tempo histórico. 

 Localizar, em representações cartográficas, locais, fenómenos históricos, espaços e 
territórios, utilizando diferentes escalas e mobilizando alguns tipos de informação geo 
referenciada. 

 Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço português e os elementos 
naturais e humanos. 

 Conhecer episódios da história regional/local e por vezes valoriza o património histórico e 
cultural existente. Revela algum respeito pela diferença por vezes valorizando a 
diversidade. 

 Respeitar a dignidade humana e a diversidade bem como a justiça e a igualdade. 

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J 

Participação oral 

Fichas de trabalho 
individuais e/ou de 
grupo 

Fichas de avaliação 

Relatórios (atividades 
práticas, visitas de 
estudo) 

Produto dos trabalhos 
de grupo e/ou 
individuais 

Portfólio 

Registo de 
observação direta 
focalizada no 
interesse, na 
capacidade de 
intervenção e 
argumentação na 
participação, na 
autonomia e no 
empenho. 

Auto e 
heteroavaliação. 

Tratamento de 
informação/ 
Utilização de 

fontes históricas 
20% 

 Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento 
histórico. 

 Utilizar fontes históricas de tipologia diversa (textos, imagens, gráficos, mapas, …); 

 Pesquisar de forma autónoma mas planificada (pesquisa, seleção e síntese da informação 
recolhida); 

 Analisar fontes de natureza diversa (textos, imagens, gráficos, mapas, …). 

Comunicação 
em História 

20% 

 Elaborar e comunicar, com correção linguística sínteses de assuntos estudados: 

 Distinguir situações de rutura e de continuidade  

 Utilizar, adequadamente, terminologia específica da disciplina 

 Adequar os comportamentos em contextos de cooperação e partilha; 

 Trabalhar individualmente e em equipa;  

 Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade; 

 Ser resiliente e persistente, na construção de caminhos personalizados de aprendizagem 

 Utilizar vocabulário específico da História assim como alguns conceitos operatórios e 
metodológicos das áreas disciplinares de História e de Geografia. 


