
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 6 º Ano               Ano Letivo 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 
Competências 

Domínios de 
Competências 

Tema 
Organizador 

Competências / 
Ponderação 

 

 
Descritores de desempenho 

 
Instrumentos de 

avaliação 

 Linguagens e 

textos. 

 Informação e 

comunicação. 

 Raciocínio e 

resolução de 

problemas. 

 Pensamento crítico 

e pensamento 

criativo. 

 Saber científico, 

técnico e tecnológico 

 Sensibilidade 

estética e artística. 

 

 Desenvolvimento 

pessoal e autonomia. 

 Bem-estar, saúde e 

ambiente. 

Relacionamento 
interpessoal 
 

 Consciência e 
domínio do corpo 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
 
 
 
 
 

Capacidades 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Portugal do 

Século XVIII ao 
Século XIX 

 
 
 
 
 
 

Portugal do 
Século XX 

 
 
 
 
 
 
 

Portugal Hoje 

 
Conhecer/ 
Identificar/ 

Localizar  
40% 

 
 

 
Compreender/ 

Relacionar 
20% 

 
 
 
 

Comunicar  
20%  

 
 
 
 
 

 
. Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 
antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A, B, C, I)  
. Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os 
locais e/ou fenómenos históricos referidos; (A, B, C, I) 

  Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e 
territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas e 
mobilizando os mais diversos tipos de informação 
georreferenciada, relacionando as suas características mais 
importantes para compreender a dimensão espacial de Portugal e 
da sua inserção no Mundo; (A, B, C, D, F, G, I)  

 Identificar fontes históricas, de tipologia diferente; (A, B, C, D, F, 
I) Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das 
áreas disciplinares de História e de Geografia; (C; D; F; I)  

 Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço 
português e os elementos naturais e humanos aí existentes em 
cada época histórica e na atualidade; (A, B, C, D, F, G, I)  

 Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e 
local, valorizando o património histórico e cultural existente na 
região/local onde habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, H, I)  

 Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os 
processos históricos e de desenvolvimento sustentado do 
território; (A, B, C, D, F, G, H, I)  

 Desenvolver a sensibilidade estética; (A, B, D, F, H, I, J) 

 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando 
a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; (A, B, C, D, E, F, 
G, H, I)  

 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, 
a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis; (A, B, C, 
D, E, F, G, H) 

- Intervenção oral 

(espontânea ou 

solicitada); 

- Testes/ Fichas de 

avaliação; 

- Questionários orais; 

- Questões de aula; 

- Trabalhos individuais 

ou em grupo; 

- Apresentações orais; 

- Relatórios; 

- Outros. 

 
Nota: 
-A aplicação dos 
instrumentos de avaliação é 
flexível, isto é, alguns dos 
instrumentos de avaliação 
podem não ser aplicados em 
todos os períodos letivos.  



 

 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

 VALORES E ATITUDES – 20% 

DESCRITORES 

 Relacionamento 
interpessoal 
 

 Consciência e domínio do 
corpo 
 
 

 Responsabilidade e 

integridade  

 Excelência e 

exigência  

 Curiosidade, 

reflexão e inovação  

 Cidadania e 

participação  

 Liberdade 

O aluno:  

       - é cumpridor e responsável (pontualidade , assiduidade ,  

          material    necessário para as aulas). 

       - respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando  

         o desenvolvimento das atividades letivas. 

       -  utiliza adequadamente as instalações e o material escolar. 

       - é perseverante perante as dificuldades. 

 

      - é interventivo, empreendedor e colaborador. 

      - demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo 

        com princípios dos direitos humanos. 

      - assume e responde pelas suas próprias ações. 

      - age em função do bem comum, nomeadamente em questões 

        ambientais. 

Observações:  

As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho. 

Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas 

pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho.  

Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018. 

10% 

10% 



Níveis de desempenho 

 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

NÍVEL 1     /   0 -  4 Valores 
                  (0 – 19 %) 

NÍVEL 2    /   5 -  9 Valores 
(20 – 49 %) 

NÍVEL 3  / 10 a 13  Valores 
(50 – 69 %) 

NÍVEL 4  /  14 -  17 Valores 
(70 – 89 %) 

NÍVEL 5   /  18 -  20 Valores 
(90 – 100 %) 

Nunca atinge os 

conhecimentos/competências previstas 

 

Raramente atinge os 

conhecimentos/competências previstas 

 

Com frequência atinge os 

conhecimentos/competências previstas 
Com muita frequência atinge 

os conhecimentos/competências 
previstas 

Sempre  atinge os 

conhecimentos/competências previstas 

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si. 

 

 

 

 

 

 

 


