
1

Critérios de avaliação da disciplina de:
História e Geografia de Portugal (5º ano / 6º ano)

Ano Letivo 2020/ 2021

Competência
s

Valoração das
Dimensões

Descritores específicos
transversais a todos os temas a

estudar

Instrumentos de
Avaliação/
Valoração *
E.Presencial

Instrumentos de
Avaliação/
Valoração *

E@D

Áreas do Perfil do
Aluno (PASEO)

C
on

he
ci
m
en
to
s/
C
ap

ac
id
ad

es
/A
tit
ud

es

 Oralidad
e

[20%]

 Revela capacidade de comunicar
oralmente conhecimentos
desenvolvidos, aplicando
vocabulário específico da
disciplina.



 Apresenta e justifica factos e
opiniões



 Revela capacidade de debater e
argumentar



 Apresenta oralmente trabalhos
individuais/coletivos (com/sem
suporte TIC).

Registos
qualitativos de
apresentações
orais, participação
em atividades e
debates.

Registos
qualitativos de
apresentações
orais, participação
em atividades e
debates. (Em
sessões síncronas
ou através de
gravações em
vídeo ou áudio e
enviada no prazo
estipulado)

A-Linguagens e textos
B-Informação e
Comunicação
D-Pensamento crítico e
criativo
I- Saber científico, técnico
e tecnológico
J- Consciência e domínio
do corpo

 Prática/
Escrita
[60%]

Tratamento da informação/utilização
de fontes/comunicação: (A, B, D, F,
H, I, F, G) *
- Domina técnicas elementares de
pesquisa;
- Interpreta documentos diversificados.
- Formula hipóteses simples de
interpretação de factos históricos;
- Procura utilizar conceitos e
generalizações na compreensão de
situações históricas;
- Realiza trabalhos simples de
pesquisa, individualmente ou em
grupo,
- Mobiliza conhecimento histórico
enquanto fator de formação da
consciência cívica e do espírito crítico.

Compreensão histórica: (C, D, H, F)*
Temporalidade
- Localiza no tempo eventos e
processos
(ordena factos/acontecimentos);
- Estabelece relações entre o passado
e o
presente;
- Identifica e caracteriza as
principais
fases da evolução histórica da
sociedade portuguesa.

Espacialidade
- Localiza e situa no espaço os
diferentes aspetos das sociedades
humanas (interpreta, descreve e
completa mapas);
- Usa a rosa-dos ventos/pontos
cardeais.

Contextualização
- Caracteriza diferentes sociedades
em vários domínios: sociais,
culturais, artísticos, políticos e
económicos.
- Compara características de

Testes de
avaliação -- (40%):

1 ficha por período
+ questóes/aula e
/ou mini-testes.*

Outros
instrumentos de
avaliação (20%)

Tarefas de aula
diversificadas;
Trabalho autónomo
e/ou e colaborativo

Testes de
avaliação -- (40%):

Instrumentos de

avaliação

desdobrados em

vários questionários

com marcação e

tempo limitado no

Google Classroom

ou trabalhos

escritos e enviados

em suporte digital

com guião e

critérios de

avaliação definidos

Outros
instrumentos de
avaliação (20%)

Tarefas de aula
diversificadas;
Trabalho autónomo
e/ou e colaborativo
(trabalho online
assíncrono)

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
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diferentes
épocas

Comunicação em História: (A, B, D, I,)
*
- Utiliza diferentes formas de
comunicação;
- Usa corretamente o vocabulário
específico;
- Usa corretamente (oralmente e por
escrito) a Língua Portuguesa.

 Cidadan
ia

[20%]

Responsabilidade (E, F)
Assume responsabilidades pela sua
aprendizagem:

- É pontual e assíduo.
-Traz o material necessário para a
aula.
- Organiza o caderno diário e
adequa os métodos de trabalho às
suas necessidades.
- Realiza os trabalhos de casa.
- Revela hábitos de estudo.
- Cumpre prazos.

Empenho (C, D)
- Está atento e coopera com os
colegas na execução das tarefas.
- Realiza as atividades propostas
pelo professor, na sala de aula.
- É persistente na realização das
tarefas.
- Participa ativamente (expõe
dúvidas, formula questões e aplica
a novas situações o conhecimento
histórico).

Comportamento, consciência cívica
e sentido humanista: (G, J,E,)

-Revela um comportamento
adequado respeitando e
cumprindo regras de convivência e
trabalho.
- Revela consciência cívica,

respeito pelo outro e pela escola.


- Auto e
heteroavaliação;
- Observação
direta;
- Registos diário do
aluno no caderno
diário;
- Grelha de
observação e
registo de
comportamentos e
valores.

- Auto e
heteroavaliação;
- Observação
direta;
- Registo de
realização/participa
ção nas atividades
síncronas e
assíncronas

D-Pensamento crítico e
criativo

E - Relacionamento
interpessoal

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G -Bem estar, saúde e
ambiente

H-Sensibilidade estética e
artística

J- Consciência e domínio
do corpo

*Nota: De acordo com a modalidade de ensino em vigor


