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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL (GRUPO 200) – 5º e 6º anos 
 

2020/2021 

 

Domínios Indicadores a avaliar (capacidade /competência) Instrumentos de avaliação 

 

 

 
 

 

 
Conhecimentos/ 

Capacidades(1) 

80% 

Domínio: História de Portugal 

Subdomínios: 

 Compreensão da espacialidade 

 Temporalidade 

 Interpretação de fontes em História 

 Compreensão Histórica Contextualizada 

 Comunicação do Conhecimento Histórico e Geográfico 

Domínio: Geografia de Portugal  

Subdomínios: 

 Localização 

 Conhecimento de lugares e regiões 

 Dinamismo das interrelações entre espaços 

 

 

 

● Fichas de avaliação sumativa  - 50%  

 

● Fichas formativas / Questões de aula 

Trabalhos individuais/pares/grupo (na 

sala de aula/casa) / Trabalho de Pro-

jeto -  30% 

 

 
Atitudes/Valores 

20% 

 

Comportamento(Cumprimento de regras e relacionamento com a 
comunidade escolar) 

 Empenho/ Interesse e Responsabilidade (pontualidade, participa-
ção, realização de tarefas propostas, apresentação e organização de 
materiais) 

        Valores - os constantes no doc. “Perfil dos Alunos à Saída da Escola-
ridade Obrigatória“: Responsabilidade e integridade; Excelência e exi-
gência; Curiosidade, reflexão e inovação; Cidadania e participação; Li-
berdade. 

 
 Grelhas de observação direta 

 

 Autoavaliação 

(1) A avaliação neste domínio contempla as aprendizagens de caráter transversal, a saber: compreensão e expressão 

oral e escrita em Língua Portuguesa e utilização das TIC na recolha, tratamento de informação e apresentação dos resul-

tados. 

O cálculo a atribuir no domínio dos conhecimentos e capacidades resulta da ponderação atribuída aos diversos ins-

trumentos de avaliação realizados desde o início do ano letivo até ao final do período em avaliação. 

No Segundo Ciclo, em cada período letivo, depois de ponderar os critérios de avaliação, será atribuído um nível ao 

aluno segundo o quadro abaixo indicado. 

 

 

 

 

 

Belmonte, setembro 2020 

A Professora da Disciplina 
Graça Nave 

 

Ponderação Final Nível a atribuir 

0-19%  1 

20-49% 2 

50-69% 3 

70-89% 4 

90-100% 5 


