
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO REGULAR – GRUPO 200 

DISCIPLINA: HGP – 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO (5º e 6º anos) 
 

DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES PONDERAÇÃO  INSTRUMENTOS 

  

PENÍNSULA IBÉRICA- 

LOCALIZAÇÃO E 

QUADRO NATURAL. 

PASSAGEM E FIXAÇÃO 

DOS PRIMEIROS POVOS. 

PORTUGAL NO 

PASSADO- 

• FORMAÇÃO DO REINO  

• PORTUGAL DO SÉC. 

XIII AO SÉC. XVII 

 • PORTUGAL DO SÉC. 

XVIII AO SÉC. XIX. 

• PORTUGAL DO 

SÉCULO XX. 

PORTUGAL HOJE. 

 

1. Temporalidade 

- Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era; 

- Desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado, 
privilegiando a informação estatística e cartográfica bem como perfis cronológicos. 

15% 

TRABALHOS DE PESQUISA E 

INVESTIGAÇÃO 
INDIVIDUAIS/PAR/GRUPO. 

 
 
FICHAS DE AVALIAÇÃO 

FORMATIVA E SUMATIVA 

(INDIVIDUAIS, A PAR, OU EM 
GRUPO, ELABORADOS DUMA 

SÓ VEZ OU POR PARTES). 

 
 
- ELABORAÇÃO DE 

ESQUEMAS/SÍNTESES DE 
CADA SUBTEMA; 

-RELATÓRIOS DE AULA E 

GRELHAS DE AUTO E 
HETEROAVALIAÇÃO DE 

TRABALHO DE GRUPO; 

- PORTEFÓLIO; 

- TPC. 
 

 

FICHAS DE REGISTO DO 
DESEMPENHO EM DEBATES E 

APRESENTAÇÕES ORAIS E DE 

PARTICIPAÇÃO NA AULA. 

2. Tratamento de informação/ interpretação das fontes históricas e geográficas. 

-Demonstrar que realiza tarefas de pesquisa histórica e geográfica sustentada por critérios, com autonomia 

progressiva;  
- Recolher e selecionar dados de fontes históricas fidedignas para análise de temáticas em estudo e reconhecer que os 

processos históricos são compostos por etapas; 

- Analisar fontes escritas históricas com diferentes pontos de vista, problematizando-os; 
- Colaborar com os pares e professores, no sentido de melhorar ou aprofundar as suas ações;  

- Apresentar trabalhos com recurso a auto e heteroavaliação. 

50% 

3. Compreensão da espacialidade e compreensão histórica 

- Analisar textos ou suportes gráficos com diferentes perspetivas de um mesmo problema, aprendendo a conceber e 
sustentar um ponto de vista próprio; 

- Confrontar ideias e perspetivas geográficas e históricas distintas, respeitando as diferenças;  

- Mobilizar conhecimento adquirido, aprendendo a aplicá-lo em situações históricas e geográficas específicas, tendo em 
conta as noções de permanência e de mudança; 

- Executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia; 

- Registar seletivamente os dados históricos e geográficos obtidos; 

- Ser solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 
- Assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e comportamentos. 

20% 

4. Comunicação do conhecimento histórico e geográfico 

- Questionar, com pertinência, considerando os seus conhecimentos prévios e a formulação de questões-chave; 
- Expressar uma tomada de posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos, rebater os contra-

argumentos, de forma progressiva e orientada; 

- Organizar o discurso oral ou escrito, recorrendo a conceitos operatórios da História e da Geografia e a conceitos 

metodológicos da História; 
- Autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os seus comportamentos e atitudes; 

- Desenvolver trabalho colaborativo;  

- Aceitar as críticas dos pares e dos professores de forma construtiva, no sentido de melhorar o seu desempenho. 

15% 

Aprendizagens essenciais: 
a) 5º ano – http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/5_historia_e_geografia_de_portugal.pdf  
b) 6º ano - http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/6_historia_e_geografia_de_portugal.pdf  
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