
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL (HGP) – 2.º CICLO                                               

5.º ano 

Domínio 
Fator de 
ponderação 

Descritores de desempenho 
Descritores do Perfil do/a Aluno/a e  
ações estratégicas de ensino 

Instrumentos 
de avaliação 

 
O conhecimento 
histórico e o 
conhecimento 
geográfico 

 
 

10% 

 Conhecer o objeto de estudo da História e da 

Geografia; 

 Referir a importância da História para a 

compreensão crítica do presente, a formação para a 

cidadania e a valorização do património cultural; 

 Definir fonte histórica e identifica os principais tipos 

de fontes utilizadas;  

 Reconhecer a existência de fontes históricas com 

perspetivas diferentes a propósito de um mesmo 

acontecimento, situação ou contexto; 

 Distinguir discurso historiográfico de discurso 

ficcional; 

 Desenvolver técnicas elementares de pesquisa; 

 Interpretar documentos de índole diversa; 

 Desenvolver capacidades de observar, conhecer, 

interrelacionar e representar as características do 

lugar em que vive e de diferentes paisagens e 

territórios geográficos. 

O/a aluno/a deverá revelar-se conhecedor/a, sabedor/a, culto/a e 

informado/a nas áreas da Linguagem e Textos (A), Informação e Comunicação 

(B), Bem-estar, Saúde e Ambiente (G), Saber Científico, Técnico e Tecnológico (I) 

e Consciência e Domínio do Corpo (J), de modo a: 

 Organizar de forma sistematizada a leitura e o estudo autónomo;  

 Analisar factos e situações, selecionando alguns elementos ou dados, 

nomeadamente a localização e as características históricas e geográficas;  

 Recolher e selecionar dados de fontes históricas fidedignas para análise de 

temáticas em estudo;  

 Reconhecer que os processos históricos são compostos por etapas;  

 Desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, de forma a 

conseguir mobilizar o memorizado, privilegiando a informação estatística e 

cartográfica;  

 Estabelecer relações intra- e interdisciplinares;  

 Pesquisar de forma progressivamente autónoma;  

 Mobilizar as TIC e as TIG (Google Earth e BIG Data, como por exemplo, a 

Pordata) para representar informação histórica e geográfica;  

 Valorizar o património histórico e geográfico. 

 

 Registos de 
Intervenção 
produtiva em 
aula 

 

 Testes escritos 
e/ou orais 

 

 Registos de 
apresentação 
de/ trabalhos 
de pesquisa 
individual e/ou 
de grupo 

 

 Registos de 

apresentação 

de/ outros 

trabalhos 

(textos, 

imagens, 

mapas e 

gráficos) 
 

 

As modalidades de 

organização do 

tempo 

 

 

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Desenvolver capacidades de localização no tempo 

de personalidades, acontecimentos e processos 

marcantes da História de Portugal; 

 Utilizar sistemas de datação e cronologias; 

 Identificar diferentes ritmos de evolução no 

contexto do atual território nacional, detetando 

processos de permanência e de mudança. 

O/a aluno/a deverá revelar-se crítico/a e analítico/a nas áreas da Linguagem e 

Textos (A), Informação e Comunicação (B), Raciocínio e Resolução de Problemas 

(C), Pensamento Crítico e Pensamento Criativo (D), e Bem-estar, Saúde e 

Ambiente (G) de modo a: 

 Mobilizar conhecimento adquirido aprendendo a aplicá-lo em situações 

históricas e geográficas específicas, tornando-se sensível às noções de 

permanência e de mudança;  

 Formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, face a um 

acontecimento ou processo histórico e/ou geográfico;  

 Desenvolver e executar objetos, mapas e esquemas conceptuais, textos ou 

soluções face a desafios;  
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o tratamento do 

espaço e as suas 

utilizações,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e a relevância da 
compreensão dos 
contextos 

 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

 
 

 Desenvolver capacidades de localização no espaço 
de personalidades, acontecimentos e processos; 

 Utilizar de forma correta sistemas de representação 
cartográfica; 

 Identificar diferentes modalidades de organização 
do território; 

 Identificar diferentes trajetórias demográficas, 
sociais e económicas com reflexo na organização do 
território. 

 Analisar textos ou suportes gráficos com diferentes perspetivas de um 

mesmo problema, aprendendo a conceber e sustentar um ponto de vista 

próprio;  

 Usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, 

imagens, mapas e gráficos);  

 Criar soluções estéticas progressivamente criativas e pessoais. 

 

O/a aluno/a deverá revelar-se respeitador da diferença/do outro nas áreas da 

Linguagem e Textos (A), Informação e Comunicação (B), Relacionamento 

interpessoal (E), Desenvolvimento pessoal e autonomia (F), Sensibilidade 

estética e artística (H) de modo a: 

 Aceitar e/ou argumentar diversos pontos de vista;  

 Saber interagir com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade; 

 Confrontar ideias e perspetivas geográficas e históricas distintas, respeitando 

as diferenças;  

 

O/a aluno/a deverá revelar-se sistematizador/a e organizador/a nas áreas da 

Linguagem e Textos (A), Informação e Comunicação (B), Raciocínio e Resolução 

de Problemas (C), Saber Científico, Técnico e Tecnológico (I) e Consciência e 

Domínio do Corpo (J), de modo a: 

 Realizar tarefas de pesquisa histórica e geográfica sustentada por critérios, 

com autonomia progressiva;  

 Executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de 

cartografia;  

 Executar tarefas de planificação, de revisão e de monitorização; 

 Aprender a registar seletivamente os dados históricos e geográficos obtidos.  

 

O/a aluno/a deverá revelar-se questionador/a nas áreas da Linguagem e Textos 

(A), Desenvolvimento Pessoal e Autonomia (F), Bem-estar, Saúde e Ambiente 

(G) e Saber Científico, Técnico e Tecnológico (I), de modo a: 

 Saber colocar questões a terceiros;  

 Questionar os seus conhecimentos prévios.  

 

 
 

 Desenvolver capacidades de contextualização da 
ação de personalidades, de acontecimentos e de 
processos; 

 Aplicar a terminologia específica da História; 

 Utilizar vocabulário chave com relevância 
geográfica;  

 Identificar condicionalismos e consequências de 
cada fenómeno.; 

 Referir a existência de perspetivas históricas 
diferentes a propósito do mesmo acontecimento, 
situação ou contexto; 

 Comparar realidades de várias épocas da História de 
Portugal.; 

 Conhecer a diversidade física do território nacional;  

 Conhecer as trajetórias recentes da população e das 
atividades económicas em Portugal. 
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A comunicação 

/transmissão do 

saber 

 

 
10% 

 

 Produzir um discurso coerente, correto e 
fundamentado, utilizando de forma adequada o 
vocabulário específico da área de saber para 
comunicar o conhecimento adquirido; 

 Utilizar linguagens e suportes diversos na 
transmissão e divulgação do conhecimento 
histórico-geográfico. 

 

O/a aluno/a deverá revelar-se comunicador/a nas áreas da Linguagem e Textos 

(A), Informação e Comunicação (B), Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

(D), Relacionamento interpessoal (E), Sensibilidade estética e artística (H), de 

modo a: 

 Comunicar uni-, bi- e multidirecionalmente;  

 Responder, apresentar, mostrar iniciativa;  

 Questionar de forma organizada.  

 

O/a aluno/a deverá revelar-se participativo/a, colaborador/a nas áreas da 

Informação e Comunicação (B), Raciocínio e Resolução de Problemas (C) 

Pensamento Crítico e Pensamento Criativo (D), Relacionamento interpessoal (E), 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F), de modo a: 

 Colaborar com os pares e professores, no sentido de melhorar ou aprofundar 

as suas ações;  

 Apoiar o trabalho colaborativo;  

 Saber intervir de forma solidária;  

 Ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização;  

 Estar disponível para se autoaperfeiçoar. 
 

O/a aluno/a deverá revelar-se responsável e autónomo/a nas áreas do 

Raciocínio e Resolução de Problemas (C), Pensamento Crítico e Pensamento 

Criativo (D), Relacionamento interpessoal (E), Desenvolvimento Pessoal e 

Autonomia (F), Bem-estar, Saúde e Ambiente (G), Saber Científico, Técnico e 

Tecnológico (I) e Consciência e Domínio do Corpo (J), de modo a: 

 Assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos;  

 Assumir e cumprir compromissos;  

 Apresentar trabalhos com auto e heteroavaliação;  

 Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e de funções que assumiu.  
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ATITUDES – 20% 

Responsabilidade  

 Participar nas aulas; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Executar as tarefas propostas; 

 Cumprir os prazos; 

 Acatar as regras acordadas 

10% 

Autonomia 

 . Desenvolver mecanismos de autorregulação; 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as aprendizagens realizadas; 

 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

5% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda; 

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares; 

 Respeitar a opinião dos outros. 

5% 

 


