
 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

2017-2018 

Domínios Parâmetros 
Instrumentos 

Registos 

Ponderação 

(%) 

 
Conhecimentos 

 

Adquire, compreende, aplica e 

relaciona conhecimentos de âmbito 

histórico e geográfico 

 
 

Fichas de 
avaliação 

 
75% 

 
 
 
 
 

Capacidades 
 
 
 
 

Atitudes 

Adquire, desenvolve e demonstra 

capacidades de: 

a) Localização geográfica 

b) Recolha e tratamento de 

informação/utilização de 

fontes 

c) Compreensão histórica – 

temporalidade, espacialidade e 

contextualização 

d) Comunicação em História e 

Geografia 

e) Participação nas atividades 

letivas/adequação de atitudes: 

 Realização das tarefas 

propostas 

 Intervenções orais/iniciativa 

 Responsabilidade e 

empenho 

 

 

 

 

 

Registos diários 

dos docentes 

 

 

 

 

 

Registos de 

autoavaliação 

dos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 

 



 

 HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

CAPACIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento histórico e conhecimento 
geográfico 

Perfil do aluno 

 

 Conhece o objeto de estudo da História. 

 Conhece o objeto de estudo da 
Geografia. 

 Compreende a importância da História 
para o conhecimento crítico do presente, 
a formação para a cidadania e a 
valorização do património cultural. 

 Sabe definir fonte/documento 
histórica/o. 

 Identifica os principais tipos de 
fontes/documentos utilizados pelos 
historiadores, reconhecendo a existência 
de perspetivas diferentes a propósito de 
um mesmo acontecimento, situação ou 
contexto. 

 Compreende que o discurso histórico é 
um discurso científico, distinguindo-se do 
discurso ficcional. 

 Sabe desenvolver técnicas elementares 
de pesquisa, ao nível da recolha, registo 
e tratamento da informação. 

 Compreende/interpreta documentos de 
índole diversa. 

 É capaz de observar, conhecer, inter-
relacionar e representar as realidades e 
as características geográficas dos espaços 
em que ocorreram os acontecimentos. 

 

 
 
 

Modalidades de organização do tempo e a 
sua utilização 

 

 Adquire capacidades de localização no 
tempo de personalidades, 
acontecimentos e processos marcantes 
da História de Portugal. 

 Utiliza sistemas de datação e cronologias. 

 Identifica diferentes ritmos de evolução 
no contexto do atual território nacional, 
detetando permanências e mudanças. 
 

 
 
Tratamento do espaço e a sua utilização 
 
 
 
 
 
 

 Adquire capacidades de localizar 
acontecimentos no espaço. 

 Utiliza de forma correta sistemas de 
representação cartográfica. 

 Identifica diferentes modalidades de 
organização do território. 

 Conhece no essencial os processos 
demográficos, sociais e económicos com 
reflexo na organização do território. 

 

 


