
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL 

Ano letivo 2022/23 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

História e Geografia de Portugal                                            5º ANO 

DOMÍNIOS 
Aprendizagens/capacidades Instrumentos de 

Avaliação 
Percentagem 

 
 
A Península Ibérica – Localização  

Conhecer e utilizar mapas em Geografia e 
em História  

. Conhecer a localização de Portugal e da 
Península Ibérica na Europa e no Mundo 

 
 
A Península Ibérica – quadro natural  
 
 
 

A Península Ibérica- dos primeiros 

povos à formação de Portugal (século 

XII)  
As primeiras comunidades humanas da 
Península Ibérica  
Os Romanos na Península Ibérica  
Os Muçulmanos na Península Ibérica  
A formação do reino de Portugal  
 

 
 

Portugal nos séculos XIII e XIV 
  
 

Portugal nos séculos XV e XVI  
 
 
 

Portugal: da União Ibérica à 
restauração da independência  

 

 

 

• Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos históricos e geográficos 
. utiliza diferentes fontes históricas 
. desenvolve técnicas elementares de pesquisa 

. interpreta documentos diversos 

. refere a importância da história para a 
formação para a cidadania e valorização do 

património  

 

• Modalidades de organização do tempo 
. Utiliza sistemas de datação e cronologia 

 

• Tratamento do espaço e sua 

organização 
. utiliza, de forma correta, sistemas de 

representação cartográfica 
 

• Compreensão dos contextos 
. contextualiza as personalidades, os 

acontecimentos e os processos 

. identifica condicionalismos e consequências 

. referir a existência de perspetivas diferentes a 

propósito do mesmo acontecimento 

. Educa para a cidadania (referencial de 
educação intercultural) 

 

 

• Comunicação e transmissão do saber 
. produz um discurso coerente utilizando o 

vocabulário específico 
. utiliza linguagens e suportes diversos -TIC 

 

 

 

 

 

• Fichas de avaliação  
 
 

• Trabalhos 
individuais/grupo 

 
 

• Participação 
solicitada  
 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

• Responsabilidade 

• Participação voluntária 

• Cumprimento de regras  
 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamento 

 
10 

 
10 

 
10 
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• Portugal do século XVIII ao 

século XIX  
. O império português, o poder absoluto, a 

sociedade de ordens e a arte no século XVIII 

. A Revolução Francesa de 1789 e seus 

reflexos em Portugal  

. Portugal na segunda metade do século XIX 

 

 

• Portugal  no século XX 
. Da Revolução Republicana de 1910 à 

Ditadura Militar de 1926  

. O Estado Novo (1933-1974) 

. O 25 de Abril de 1974 e o regime 

democrático  

. Espaços em que Portugal se Integra  

 

 
• Portugal  hoje  

. A População Portuguesa 

.  Os lugares onde vivemos 

. Atividades que desenvolvemos 

. O mundo mais perto de nós  

. Lazer e Património  

 

 

• Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos históricos e geográficos 
. desenvolve técnicas elementares de pesquisa 
. interpreta documentos diversos 
. refere a importância da história para a formação 
para a cidadania e valorização do património  
. conhece a Europa e as suas instituições, 
nomeadamente a União Europeia e o Conselho 
da Europa (Educação para a cidadania: 
Dimensão europeia da educação) 
. desenvolve capacidades de observar, 
reconhecer e interrelacionar e representar as 
características do território nacional  
 

• Modalidades de organização do tempo 
. Utiliza sistemas de datação e cronologia 

. identifica diferentes ritmos de evolução 
detetando processos de permanência e mudança 

 

 

• Tratamento do espaço e sua 

organização 
. utiliza de forma correta sistemas de 
representação cartográfica 

. identifica diferentes trajetórias demográficas, 

sociais e económicas com reflexo na organização 
do espaço 

 

• Compreensão dos contextos 
. contextualiza as personalidades, os 

acontecimentos e os processos 

. identifica condicionalismos e consequências 

. refere a existência de perspetivas diferentes a 

propósito do mesmo acontecimento 

. compara realidades de várias épocas 

. conhece a realidade física do território nacional 

 

• Comunicação e transmissão do saber 
. produz um discurso coerente, correto e 

fundamentado,  utilizando de forma correta o 

vocabulário específico para comunicar o adquirido 

. utiliza linguagens e suportes diversos -TIC- na 

transmissão do conhecimento histórico-geográfico 

 

 

 

 

 

• Fichas de 
avaliação  

 
 

• Trabalhos 
individuais/grupo 

 
 

• Participação 
solicitada  
 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

• Responsabilidade 

• Participação voluntária 

• Cumprimento de regras  
 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamento 

 
10 

 
10 

 
10 
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• Terra, estudos e 
representações 

 
A Geografia e o Território  

 

A representação da superfície terrestre  

 

A Localização dos diferentes elementos 

da superfície terrestre  

 
 
 
 

• O Meio Natural 
 
O clima  

 
O relevo 
 

A dinâmica de uma bacia hidrográfica 

  

A dinâmica do litoral  

 

 

•  Observa, conhece, explica, 

interrelaciona e representa as 

características de lugares de diferentes 

paisagens e de territórios geográficos 

- adquire e apresenta informação 

geográfica; 

 

- conhece a distribuição dos 

fenómenos físicos e humanos à 

superfície da Terra. 

 

-analisa fenómenos geográficos 

 

- utiliza vocabulário específico 

 

- comunica o conhecimento e a 

compreensão que adquiriram dos ditos 

fenómenos, usando uma linguagem, 

oral e escrita, correta e coerente, que 

pode ser suportada em técnicas de 

expressão gráfica e cartográfica. 

 

-utiliza mapas de escalas diversas, 

comparando-os uns com os outros 

 

 

 

 

 

• Fichas de 
avaliação/trabalhos 
de grupo 

 
 

• Fichas de trabalho 
 
 

• Participação 
solicitada  
 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

• Responsabilidade 

• Participação voluntária 

• Cumprimento de regras  
 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamento 

 
10 

 
10 

 
10 
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Das sociedades recolectoras às 
primeiras civilizações  
. Das sociedades recolectoras às 
primeiras sociedades produtoras 
. Contributos das civilizações urbanas 
 
 
A herança do Mediterrâneo Antigo 
. O mundo helénico 
. Roma e o império 
 

A formação da cristandade 
ocidental e a expansão islâmica 
. A Europa do século VI ao XII 
. O mundo muçulmano em expansão 
 

O contexto europeu do século XII 
ao XIV 
. Apogeu e desagregação do “ordem” 
feudal 
.As crises do século XIV 

• Aquisição, compreensão e aplicação 

de conhecimentos 

 

• As modalidades de organização do 

tempo e a sua utilizaçãoƒ   

.Utiliza sistemas de datação e 

cronologias.   

 . Identifica diferentes ritmos de 

evolução dentro das várias sociedades 

e das diversas componentes de cada 

sociedade, detetando processos de 

permanência e mudança. 

 

• O tratamento do espaço e da sua 

relação com as sociedades humanas  

ao longo do tempo 

. Desenvolve capacidades de 

localização no espaço de 

personalidades, acontecimentos e 

processos.   

ƒ . Utiliza de forma correta sistemas de 

representação cartográfica. 

• A relevância da compreensão dos 

contextos e da sua comparação na 

análise histórica 

. Desenvolve capacidades de 

contextualização de personalidades, 

acontecimentos e processos.   

ƒ .  Identifica condicionalismos e 

consequências de cada fenómeno.   

ƒ .  Compara realidades de outros 

espaços no mesmo tempo — à escala 

portuguesa, europeia e mundial — ou 

de outras épocas no mesmo espaço. 

 

• Comunicação e transmissão do saber 

. Produz um discurso coerente, correto e 

fundamentado, utilizando de forma 

correta o vocabulário específico para 

comunicar o adquirido 

. Utiliza linguagens e suportes diversos 

-TIC- na transmissão do conhecimento 

histórico-geográfico 

 

 

 

 

 

• Fichas de 
avaliação / 
trabalhos de 
pesquisa 
orientada 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Responsabilidade 

• Participação  

• Cumprimento de regras  

 

 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamento 

 
10 

 
10 

 
10 
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Aprendizagens/capacidades 

 

Instrumentos de 

Avaliação 

 

Percentagem 

 
 

 
• População e Povoamento 
 

Evolução da população mundial 
Distribuição da população 
mundial 
Mobilidade da População 
Cidades, principais áreas de 
fixação humana 
Diversidade Cultural 
 

• Atividades Económicas 
Os Recursos Naturais 
A Agricultura 
A Pesca 
A Indústria 
Os Serviços 
O Turismo 
As redes e modos de transporte e 
telecomunicação 
 

 

 

 

 

•  Observa, conhece, explica, interrelaciona e 

representa as características de lugares de 

diferentes paisagens e de territórios 

geográficos 

 

- adquire e apresenta informação geográfica; 
 
- conhece a distribuição dos fenómenos físicos e 
humanos à superfície da Terra. 
 
- reconhece e valoriza a diversidade como uma 
oportunidade e fonte de aprendizagem para 
todos, no respeito pela multiculturalidade das 
sociedades atuais. (Educação intercultural) 
 
-analisa fenómenos geográficos 
 
- comunica o conhecimento e a compreensão 
dos fenómenos, usando uma linguagem, oral e 
escrita, correta e coerente, que pode ser 
suportada em técnicas de expressão gráfica e 
cartográfica. 
 
- utiliza vocabulário específico 
 
-utiliza mapas de escalas diversas, comparando-
os uns com os outros 

 

 

 

 

 

 

 

• Fichas de 
avaliação / 
trabalhos de 
gruupo 

 
 

• Fichas de 
trabalho 

 
 

• Participação 
solicitada  
 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

• Responsabilidade 

• Participação voluntária 

• Cumprimento de regras  
 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamento 

 
10 

 
10 

 
10 
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Expansão e mudança nos séculos XV e 
XVI 
. O expansionismo europeu 
. Renascimento, Reforma e 
Contrarreforma 
 
O contexto europeu dos séculos XVII e 
XVIII 
. O Antigo Regime europeu: regra e 
exceção 
. Um século de mudanças (século XVIII) 
 
O arranque da “Revolução Industrial”  e 
o triunfo dos regimes liberais 
conservadores 
. Da “Revolução Agrícola” à “Revolução 
Industrial” 
. Revoluções e Estados liberais 
conservadores 
 
A civilização industrial no século XIX 
. Mundo industrializado e países de difícil 
industrialização 
. Burgueses e proletários, classes médias 
e camponeses 

• Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos 

• As modalidades de organização do 

tempo e a sua utilizaçãoƒ   

.Utiliza sistemas de datação e cronologias.   

 . Identifica diferentes ritmos de evolução dentro 

das várias sociedades e das diversas componentes 

de cada sociedade, detetando processos de 

permanência e mudança. 

 

• O tratamento do espaço e da sua 

relação com as sociedades humanas  ao 

longo do tempo 

.Desenvolve capacidades de localização no espaço 

de personalidades, acontecimentos e processos.   

.Utiliza de forma correta sistemas de representação 

cartográfica. 

• A relevância da compreensão dos 

contextos e da sua comparação na 

análise histórica 

.Desenvolve capacidades de contextualização de 

personalidades, acontecimentos e processos.   

ƒ .Identifica condicionalismos e consequências de 

cada fenómeno.   

ƒ .Compara realidades de outros espaços no mesmo 

tempo — à escala portuguesa, europeia e mundial 

— ou de outras épocas no mesmo espaço. 

. Desenvolve capacidades de reconhecimento de 

leituras do passado decorrentes, quer das várias 

mundividências e dos diferentes interesses 

presentes em cada sociedade, quer das múltiplas 

correntes historiográficas e dos respetivos 

pressupostos científicos e ideológicos 

 

• Comunicação e transmissão do saber 

. Produz um discurso coerente, correto e 

fundamentado,  utilizando de forma correta o 

vocabulário específico para comunicar o adquirido 

. Utiliza linguagens e suportes diversos -TIC- na 

transmissão do conhecimento histórico-geográfico 

 

 

 

 

 

• Fichas de 
avaliação / 
trabalhos de 
pesquisa 
orientada 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Responsabilidade 

• Participação voluntária 

• Cumprimento de regras  
 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamento 

 
10 

 
10 

 
10 

 
 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL 

Ano letivo 2022/23 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

                            Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

Geografia  

                                                                                                                      9º ANO 

 

DOMÍNIOS 

 

Aprendizagens/capacidades 
 

Instrumentos de Avaliação 

 

Percentage

m 

 

Contrastes de 
Desenvolvimento 
- Países com diferentes graus de 
desenvolvimento 
- Interdependência entre espaços 
com diferentes níveis de 
desenvolvimento 
- Soluções para atenuar os 
contrastes de desenvolvimento 
 
 

Riscos, Ambiente e Sociedade 
- Riscos naturais 
- Riscos Mistos 
- Proteção, controlo e gestão 
ambiental para o 
desenvolvimento sustentável 

• Compreende as causas dos problemas do 
desenvolvimento e das desigualdades a nível local e 
mundial, num contexto de interdependência e 
globalização, com a finalidade de promover o direito 
e o dever de todas as pessoas e de todos os povos a 
participarem e contribuírem para um 
desenvolvimento integral e sustentável (Educação 
para o desenvolvimento) 

• Utiliza o conhecimento para interpretar e avaliar a 
realidade envolvente, para formular e debater 
argumentos, para sustentar posições e opções, 
capacidades fundamentais para a participação      
ativa na tomada de decisões fundamentadas no 
mundo atual (Educação Ambiental/Desenvolvimento 
Sustentável) 
 

•  Observa, conhece, explica, interrelaciona e 
representa as características de lugares de diferentes 
paisagens e de territórios geográficos 
 

• “Pensa espacialmente”, através do manuseamento 
adequado de mapas, textos, imagens, de modo a 
adquirirem, apresentarem e analisarem informação 
geográfica com recurso, nomeadamente, às novas 
tecnologias da informação e da comunicação. 
 

• Analisa e interrelaciona fenómenos geográficos 

• Sintetiza, aplica e comunica informação geográfica, 
usando uma linguagem, oral e escrita, correta e 
coerente, que pode ser suportada em técnicas de 
expressão gráfica e cartográfica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fichas de 
avaliação/trabal
hos de grupo  

 
 

• Fichas de 
trabalho 

 

• Participação 
solicitada  
 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

• Responsabilidade 

• Participação voluntária 

• Cumprimento de regras  
 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamento 

 
10 

 
10 

 
10 
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A Europa e o Mundo no limiar do 
século XX 
. Apogeu e declínio da influência 
europeia 
. As transformações políticas, 
económicas, sociais e culturais do 
após guerra 
. Portugal : da 1.ª República à 
Ditadura Militar 
 
Da Grande Depressão à 2.ª Guerra 
Mundial 
. Crise, ditaduras e democracia na 
década de 30 
. A 2.ª Guerra Mundial: violência e 
reconstrução 
 

Do segundo após guerra aos 
anos 80 
. A Guerra Fria 
 

O após Guerra Fria e a 
Globalização 
. Estabilidade e instabilidade num 
mundo unipolar 
 

• Aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos históricos. 

• A  documentação e a sua utilização na 

construção de conhecimento histórico 

.Desenvolve capacidades de pesquisa, de interpretação e de 

análise de vários tipos de documentação e de informação 

semi-tratada, promovendo o contacto com as metodologias de 

trabalho historiográfico. 

 

• As modalidades de organização do tempo e a sua 

utilizaçãoƒ   

.Utiliza sistemas de datação e cronologias.  

.Desenvolve capacidades de localização absoluta e relativa no 

tempo de personalidades, acontecimentos e processos. 

 . Identifica diferentes ritmos de evolução dentro das várias 

sociedades e das diversas componentes de cada sociedade, 

detetando processos de permanência e mudança. 

 

• O tratamento do espaço e da sua relação com as 

sociedades humanas  ao longo do tempo 

.Desenvolve capacidades de localização no espaço de 

personalidades, acontecimentos e processos.   

.Utiliza de forma correta sistemas de representação 

cartográfica. 

ƒ  . Compara as noções de espaço urbano e de espaço rural.  

. Relaciona as características dos territórios com as formas de 

organização das comunidades humanas. 

 

• A relevância da compreensão dos contextos e da 

sua comparação na análise histórica 

.Desenvolve capacidades de contextualização de 

personalidades, acontecimentos e processos.   

ƒ .Identifica condicionalismos e consequências de cada 

fenómeno.   

ƒ .Compara realidades de outros espaços no mesmo tempo — 

à escala portuguesa, europeia e mundial — ou de outras 

épocas no mesmo espaço.(Educação para a cidadania- 

Referencial de Educação para a segurança defesa e Paz) 

. Desenvolve capacidades de reconhecimento de leituras do 

passado decorrentes, quer das várias mundividências e dos 

diferentes interesses presentes em cada sociedade, quer das 

múltiplas correntes historiográficas e dos respetivos 

pressupostos científicos e ideológicos 

 

• Comunicação e transmissão do saber 

. Produz um discurso coerente, correto e fundamentado,  

utilizando de forma correta o vocabulário específico para 

comunicar o adquirido 

. Utiliza linguagens e suportes diversos -nomeadamente TIC- 

na transmissão do conhecimento histórico. 

 

 

 

 

 

• Fichas de 
avaliação / 
trabalhos de 
pesquisa 
orientada 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Responsabilidade 
 

• Participação voluntária 
 

• Cumprimento de regras  
 

 

• Ficha de 
observação de 
atitudes e 
comportamen
to 

 
10 

 
10 

 
10 
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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                                                                 7º ano  

DOMÍNIOS 
Aprendizagens/capacidades 

Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 
Direitos Humanos 

 

Abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a 

situações e problemas presentes no quotidiano da vida do 

aluno ou presentes no 

meio sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a 

materiais e recursos diversificados; 

 

 

Organizar e desenvolver atividades cooperativas de 

aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes, 

a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a 

realização de projetos intra ou extraescolares. 

Portefólio 

 

 

Participação voluntária 

 

 

Debates 

 

 

Trabalhos de grupo  

 

 

Apresentações individuais e de 

grupo 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 
Interculturalidade 

 
 
Sexualidade 

 

 

Saúde 
Segurança rodoviária 

Instituições e participação 
democrática 
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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                            8º ano 

DOMÍNIOS 
Aprendizagens/capacidades 

Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 
Igualdade de género 
 

 

Abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a 

situações e problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou 

presentes no 

meio sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a 

materiais e recursos diversificados; 

 

Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, 

orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de 

consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra 

ou extraescolares. 

 

 

Portefólio 

 

Participação voluntária 

 

 

Debates 

 

 

Trabalhos de grupo  

 

 

Apresentações individuais e de 

grupo 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 
Saúde 

 

Media 

 

Sexualidade 
 

Risco 

Literacia financeira e 

educação para o consumo 
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Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                            9º ano 

DOMÍNIOS 
Aprendizagens/capacidades 

Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 
Educação ambiental 

 

Abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e 

problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no 

meio sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e 

recursos diversificados; 

 

 

Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, 

orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de consciência de 

si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou extraescolares. 

 

 

Portefólio 

 

Participação voluntária 

 

Debates 

 

Trabalhos de grupo  

 

Apresentações individuais e de 

grupo 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 
Desenvolvimento 
sustentável 

 

Segurança, Defesa e Paz 

 
Empreendedorismo 

 

 

Sexualidade 
 

Mundo do trabalho 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 
DOMÍNIOS 

 
METAS 

 
Indicadores  

Instrumentos 
de Avaliação 

 
 

RELIGIÃO E 
EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA 

 

A. Compreender o que são o 
fenómeno religioso e a 
experiência religiosa. 

 

 

• Aquisição de 
conhecimentos  - 20% 

 
Desenvolvimento cognitivo: o 
aluno conhece, compreende e 
aplica os conteúdos programáticos 
(16%) 
- Aplicação das TIC (2%) 
- Língua portuguesa/ correção na 
expressão oral e escrita; (2%) 

 

• Aplicação de 
Conhecimentos  - 30% 

 
- Criatividade; (5%) 
- Autonomia; (5%) 
- Realização das tarefas/trabalhos 
propostos   (10 %) 
- Organização do caderno diário. ( 
10%) 

 

• Valores e Atitudes - 50%  
 

- Assiduidade / pontualidade ( 5%) 
-Responsabilidade/Cidadania 
(cumprimento de regras, material, …) 
( 10%) 
-Interesse/participação/empenho;  ( 
10%) 
 -Atenção, espírito crítico, iniciativa; 
(10%) 
- Comportamento;   (15%) 

 
 
- Fichas de 
trabalho /  
Questionários                         
- Fichas de 
avaliação /                      
Trabalhos/Tarefas 

de investigação               

 
 
 
 
-Caderno/Capa 
do Aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grelhas de 
observação;  
- Registos de 
incidentes  
- Observação de 

comportamentos 

B. Construir uma chave de 
leitura religiosa da pessoa, da 
vida e da história. 
 

C. Identificar o núcleo central 
das várias tradições religiosas. 
 

D. Promover o diálogo inter-
religioso como suporte para a 
construção da paz e a 
colaboração entre os povos. 
 

 
 
 
 
 

CULTURA CRISTÃ 
E 

VISÃO CRISTÃ DA 
VIDA 

 

E. Identificar o núcleo central 
do cristianismo e do 
catolicismo 

F. Conhecer a mensagem e 
cultura bíblicas. 
 

G. Identificar os valores 
evangélicos. 
 

H. Articular uma perspetiva 
sobre as principais propostas 
doutrinais da Igreja Católica 

I. Conhecer o percurso da 
Igreja no tempo e o seu 
contributo para a construção 
da sociedade. 

J. Descobrir a simbólica cristã. 

 
 

ÉTICA E MORAL 

  

O. Reconhecer a proposta do 
agir ético cristão em situações 
vitais do quotidiano. 

P. Promover o bem comum e 
o cuidado do outro. 

Q. Amadurecer a sua 
responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o 
mundo. 

S. Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 
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Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficiente) 

1 
(Muito Insuficiente) 

R
E

L
IG

IÃ
O

 E
 

E
X

P
E

R
IÊ

N
C

IA
 R

E
L

IG
IO

S
A

 

 

Desempenho muito bom relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:   
 
A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a 
experiência religiosa 
 
B. Construir uma chave de leitura religiosa da 
pessoa, da vida e da história. 
 
C. Identificar o núcleo central das várias tradições 
religiosas. 
 
D. Promover o diálogo inter-religioso como suporte 
para a construção da paz e a colaboração entre os 
povos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
      N 

Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 
 
 

Desempenho suficiente relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:  

 
A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a 
experiência religiosa 
 
B. Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, 
da vida e da história. 
 
C. Identificar o núcleo central das várias tradições 
religiosas. 
 
D. Promover o diálogo inter-religioso como suporte 
para a construção da paz e a colaboração entre os 
povos. 
 

 
 

 
 
 
 

 
N 
Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 
 
 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio:   

 
A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a 
experiência religiosa 
 
B. Construir uma chave de leitura religiosa da 
pessoa, da vida e da história. 

 
C. Identificar o núcleo central das várias tradições 
religiosas. 
 
D. Promover o diálogo inter-religioso como suporte 
para a construção da paz e a colaboração entre os 
povos. 

 

C
U

L
T

U
R

A
 C

R
IS

T
Ã

 E
 

V
IS

Ã
O

 C
R

IS
T

Ã
 D

A
 V

ID
A

 

 

Desempenho muito bom relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:   
 

E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do 
catolicismo. 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
G. Identificar os valores evangélicos. 
H. Articular uma perspetiva sobre as principais 
propostas doutrinais da Igreja Católica 
I. Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu 
contributo para a construção da sociedade. 
J. Descobrir a simbólica cristã. 

Desempenho suficiente relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:  
 

E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do 
catolicismo. 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
G. Identificar os valores evangélicos. 
H. Articular uma perspetiva sobre as principais 
propostas doutrinais da Igreja Católica 
I. Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu 
contributo para a construção da sociedade. 
J. Descobrir a simbólica cristã. 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio:   
 
E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do 
catolicismo. 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
G. Identificar os valores evangélicos. 
H. Articular uma perspetiva sobre as principais 
propostas doutrinais da Igreja Católica 
I. Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu 
contributo para a construção da sociedade. 
J. Descobrir a simbólica cristã. 
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T
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A
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O
R

A
L

 

Desempenho muito bom relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:   
 

O. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. 
P. Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
Q. Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. 
S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a 
dignidade da pessoa humana. 

 

 
 

 

Desempenho suficiente relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:  
 
O. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. 
P. Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
Q. Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. 
S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana 

 
 
 

 
 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio:  
  
O. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. 
P. Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
Q. Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. 
S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a 
dignidade da pessoa humana. 
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DOMÍNIOS 

 
METAS 

 
Indicadores  

Instrumentos 
de Avaliação 

 
 

RELIGIÃO E 
EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA 

 

A. Compreender o que são o 
fenómeno religioso e a 
experiência religiosa. 

 

 

• Aquisição de 
conhecimentos  - 20% 

 
Desenvolvimento cognitivo: o 
aluno conhece, compreende e 
aplica os conteúdos programáticos 
(16%) 
- Aplicação das TIC (2%) 
- Língua portuguesa/ correção na 
expressão oral e escrita; (2%) 

 

• Aplicação de 
Conhecimentos  - 30% 

 
- Criatividade; (5%) 
- Autonomia; (5%) 
- Realização das tarefas/trabalhos 
propostos   (10 %) 
- Organização do caderno diário. ( 
10%) 

 

• Valores e Atitudes - 50%  
 

- Assiduidade / pontualidade ( 5%) 
-Responsabilidade/Cidadania 
(cumprimento de regras, material, …) 
( 10%) 
-Interesse/participação/empenho;  ( 
10%) 
 -Atenção, espírito crítico, iniciativa; 
(10%) 
- Comportamento;   (15%) 

 

 

- Fichas de 

trabalho /  

Questionários -            

Trabalhos/Tarefas 

na sala de aula               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grelhas de 

observação;  

- Registos de 

incidentes  

- Observação de 

comportamentos 

B. Construir uma chave de 
leitura religiosa da pessoa, da 
vida e da história. 
 

 
 
 
 
 

CULTURA CRISTÃ 
E 

VISÃO CRISTÃ DA 
VIDA 

 

E. Identificar o núcleo central 
do cristianismo e do 
catolicismo 

F. Conhecer a mensagem e 
cultura bíblicas. 
 

G. Identificar os valores 
evangélicos. 
 

J. Descobrir a simbólica cristã. 

L. Reconhecer exemplos 
relevantes do património 
artístico criados com um 
fundamento religioso. 

 
 

ÉTICA E MORAL 

  

O. Reconhecer a proposta do 
agir ético cristão em situações 
vitais do quotidiano. 

P. Promover o bem comum e 
o cuidado do outro. 

Q. Amadurecer a sua 
responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o 
mundo. 

R. Identificar o fundamento 
religioso da moral cristã. 
 

S. Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 
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DOMÍNIOS 

 
METAS 

 
Indicadores  

Instrumentos 
de Avaliação 

 
 

RELIGIÃO E 
EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA 

 

A. Compreender o que são o 
fenómeno religioso e a 
experiência religiosa. 

 

 

• Aquisição de 
conhecimentos  - 20% 

 
Desenvolvimento cognitivo: o 
aluno conhece, compreende e 
aplica os conteúdos programáticos 
(16%) 
- Aplicação das TIC (2%) 
- Língua portuguesa/ correção na 
expressão oral e escrita; (2%) 

 

• Aplicação de 
Conhecimentos  - 30% 

 
- Criatividade; (5%) 
- Autonomia; (5%) 
- Realização das tarefas/trabalhos 
propostos   (10 %) 
- Organização do caderno diário. ( 
10%) 

 

• Valores e Atitudes - 50%  
 

- Assiduidade / pontualidade ( 5%) 
-Responsabilidade/Cidadania 
(cumprimento de regras, material, …) 
( 10%) 
-Interesse/participação/empenho;  ( 
10%) 
 -Atenção, espírito crítico, iniciativa; 
(10%) 
- Comportamento;   (15%) 

 

 

- Fichas de 

trabalho /  

Questionários                         

- Fichas de 

avaliação /                      

Trabalhos/Tarefas 

de investigação               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grelhas de 

observação;  

- Registos de 

incidentes  

- Observação de 

comportamentos 

B. Construir uma chave de 
leitura religiosa da pessoa, da 
vida e da história. 
 

 
 
 
 
 

CULTURA CRISTÃ 
E 

VISÃO CRISTÃ DA 
VIDA 

 

E. Identificar o núcleo central 
do cristianismo e do 
catolicismo 

F. Conhecer a mensagem e 
cultura bíblicas. 
 

G. Identificar os valores 
evangélicos. 
 

L. Reconhecer exemplos 
relevantes do património 
artístico criados com um 
fundamento religioso. 

 
 

ÉTICA E MORAL 

  

O. Reconhecer a proposta do 
agir ético cristão em situações 
vitais do quotidiano. 

P. Promover o bem comum e 
o cuidado do outro. 

Q. Amadurecer a sua 
responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o 
mundo. 

R. Identificar o fundamento 
religioso da moral cristã. 
 

S. Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 
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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                            5º ano 

DOMÍNIOS TEMAS Aprendizagens/capacidades Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 
Direitos Humanos 

 

 Declaração Universal dos Direitos do Homem Abordar os conteúdos de cada área do 

saber, associando-os a situações e 

problemas presentes no quotidiano da vida 

do aluno ou presentes no 

meio sociocultural e geográfico em que se 

insere, recorrendo a materiais e recursos 

diversificados; 

 

 

Organizar e desenvolver atividades 

cooperativas de aprendizagem, orientadas 

para a integração e troca de saberes, a 

tomada de consciência de si, dos outros e 

do meio e a realização de projetos intra ou 

extraescolares. 

Portefólio 

 

 

Participação voluntária 

 

 

Debates 

 

 

Trabalhos de grupo  

 

 

Apresentações individuais e 

de grupo 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 
Interculturalidade 

 

 Diversidade cultural e religiosa 

 
Sexualidade 

 

 Programa Jovens, Escola e Saúde 

 

Saúde 

 Identidade 

 
Instituições e  Participaç
ão  Democrática 

 . Democracia/ditadura 

.Órgãos de poder central e local 

Educação ambiental  Reciclagem 
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Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                            6º ano 

DOMÍNIOS TEMAS 
Aprendizagens/capacidades Instrumentos de 

Avaliação 
Percentagem 

 
Igualdade de género 
 

 

  

Funções femininas e masculinas 

 

 

Abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os 

a situações e problemas presentes no quotidiano da vida do 

aluno ou presentes no 

meio sociocultural e geográfico em que se insere, 

recorrendo a materiais e recursos diversificados; 

 

 

Organizar e desenvolver atividades cooperativas de 

aprendizagem, orientadas para a integração e troca de 

saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio 

e a realização de projetos intra ou extraescolares. 

 

Portefólio 

 

 

 

 

Participação voluntária 

 

 

 

Debates 

 

 

Trabalhos de grupo  

 

 

Apresentações individuais 

e de grupo 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 
Desenvolvimento 
sustentável 

 

 Objetivos do Desenvolvimento 
sustentável 

 
Media 

 

 

O perigo do uso abusivo dos ecrãs 

 

Sexualidade 

 
 

  

Projeto Jovens, Escola e Saúde 

Risco  Internet segura 

 
 

 

 

 

 



Perfis de aprendizagens-  CID- 2º ciclo 

 
Níveis 

5 
(Muito Bom) 

 

4 
(B
o

m) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuf.) 

1 
(Muito insuficiente) 

 
Domínios 

 
Direitos Humanos 

 
Com iniciativa, organizou, 

desenvolveu e colaborou nas 
atividades de aprendizagem 
com um bom desempenho. 

 

Desenvolveu e colaborou nas 
atividades cooperativas de 

aprendizagem. 

 

Não colaborou nas atividades 
cooperativas de aprendizagem. 

 
Interculturalidade 

  

 
Sexualidade 

  
 

Saúde 

  

 
Instituições e  Participação  Demo
crática 

  

Educação ambiental   

Igualdade de género   

 
Desenvolvimento sustentável 

 

  

 
Media 

 

  

Risco   

 



 

DESCRITORES DE DESEMPENHO                                                                                              HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL  

 

 
Áreas de competência do 
perfil 

5 4 3 2 1 

Linguagens e Textos 
• Distinguir informação 

principal de informação 
acessória; 

• Adquirir vocabulário 
específico da disciplina. 

• Seleciona com muita 
facilidade a informação a 
pesquisar; 

• Apresenta de forma 
correta a definição de 
todos os conceitos a 
mobilizar. 

• Seleciona com facilidade a 
informação a pesquisar; 

• Apresenta de forma 
correta a definição de 
conceitos a mobilizar. 

• Seleciona com algumas 
dificuldades a informação 
a pesquisar; 

• Apresenta com alguma 
dificuldade a definição dos 
conceitos a mobilizar. 

• Seleciona com muitas 
dificuldades a informação 
a pesquisar; 

• Apresenta com muitas 
dificuldade a definição dos 
conceitos a mobilizar. 

• Não seleciona a 
informação a pesquisar; 

• Não apresenta a definição 
dos conceitos a mobilizar. 

Informação e Comunicação 
Utilizar as TIC para pesquisar 
e mobilizar informação; 
Produzir narrativas, 
comentários, pequenos 

ensaios com recurso ao 
vocabulário específico. 

• Mostra bastante interesse 
em utilizar as TIC para 
pesquisar e fazer 
apresentações orais; 

• Expressa-se corretamente 
por escrito, aplicando 
sempre o vocabulário 
específico. 

• Mostra interesse em 
utilizar as TIC para 
pesquisar e fazer 
apresentações orais; 

• Expressa-se corretamente 
por escrito, aplicando 
vocabulário específico. 

• Mostra algum interesse 
em utilizar as TIC para 
pesquisar e fazer 
apresentações orais; 

• Expressa-se com algumas 
dificuldades por escrito, 
aplicando com 
imprecisões o vocabulário 
específico. 

• Mostra resistência em 
utilizar as TIC para 
pesquisar e fazer 
apresentações orais; 

• Expressa-se com muitas 
dificuldades por escrito e 
não aplica o vocabulário 
específico. 

• Não utiliza as TIC para 
pesquisar e mobilizar 
informação; 

• Não produz trabalhos 
escritos. 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 
• Utilizar a metodologia de 

trabalho adequada para 
pesquisar; 

• Utilizar a metodologia de 
trabalho adequada para 
concretizar; 

• Utiliza com muita 
facilidade diferentes 
fontes com linguagens e 
mensagens diversificadas; 

• Utiliza com muita 
facilidade diferentes 
formas e mensagens 
diversificadas. 

• Utiliza com facilidade 
diferentes fontes com 
linguagens e mensagens 
diversificadas; 

• Utiliza com facilidade 
diferentes formas e 
mensagens diversificadas; 

• Utiliza com algumas 
dificuldades diferentes 
fontes com linguagens e 
mensagens diversificadas; 

• Utiliza com algumas 
dificuldades diferentes 
formas e mensagens 
diversificadas. 

• Utiliza com muitas 
dificuldades diferentes 
fontes com linguagens e 
mensagens diversificadas; 

• ▪ Utiliza com muitas 
dificuldades diferentes 
formas e mensagens 
diversificadas. 

• Não utiliza diferentes 
fontes com linguagens e 
mensagens diversificadas; 

• Não utiliza diferentes 
formas e mensagens 
diversificadas. 



Raciocínio e resolução de 
problemas 
Interpretar a informação; 
Aplicar os conhecimentos e 
saberes 

• Interpreta com muita 
facilidade a informação; 

• Apresenta respostas 
coerentes e bem 
estruturadas 

• Interpreta com facilidade 
a informação recolhida; 

• Apresenta respostas 
coerentes. 

• Interpreta com algumas 
dificuldades a informação 
recolhida; 

• Apresenta respostas 
percetíveis. 

• Interpreta com muitas 
dificuldades a informação 
recolhida; 

• Apresenta respostas 
impercetíveis. 

• Não interpreta a 
informação recolhida; 

• Não apresenta respostas. 

Pensamento crítico e 
criativo 
• Desenvolver novas ideias e 

soluções de forma 
imaginativa e criativa. 

• Mostra bastante interesse 
em explorar temas de 
acordo com os seus 
interesses. 

• Elabora conclusões bem 
fundamentadas. 

• Mostra interesse em 
explorar temas de acordo 
com os seus interesses. 

• Elabora conclusões. 

• Mostra alguma resistência 
em explorar temas de 
acordo com os seus 
interesses; 

• Elabora conclusões com 
algumas dificuldades. 

• Mostra resistência em 
explorar temas de acordo 
com os seus interesses; 

• Elabora conclusões com 
muitas dificuldades. 

• Não explora temas de acordo 
com os seus interesses; 

• Não elabora conclusões. 

Relacionamento 
interpessoal 
• Respeitar as opiniões dos 

outros; 
• Colaborar com entusiasmo 

na execução das tarefas 
propostas. 

• Mantém sempre relações 
positivas com os seus 
pares e professor; 

• Colabora ativamente com 
o seu grupo de trabalho 
na concretização das 
tarefas. 

• Mantém relações 
positivas com os seus 
pares e professor; 

• Colabora com o seu grupo 
de trabalho na 
concretização das tarefas. 

• Mantém, por vezes, 
relações positivas com os 
seus pares e professora; 

• Colabora, por vezes, com 
o seu grupo de trabalho 
na concretização das 
tarefas. 

• Revela muitas dificuldades 
em respeitar a opinião 
dos outros e o seu 
trabalho; 

• Revela muitas dificuldades 
em reconhecer as 
orientações que são 
dadas pelo professor; 

• É pouco cooperante. 

• Não respeita a opinião dos 
outros; 

• Não respeita as 
orientações que lhe são 
dadas; 

• Não colabora na 
concretização das tarefas. 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

• Mostrar comprometimento 
com o trabalho; 

• Refletir sobre as suas 
aprendizagens; 

• Revela bastante 
autonomia; 

• Reconhece sempre os 
seus pontos fortes e 
fracos do seu 
desempenho; 

Expressa sempre vontade 
de ultrapassar as suas 
dificuldades, apresentando 
soluções para alcançar os 
seus objetivos. 

• Revela autonomia; 
• Reconhece pontos fortes 

e fracos do seu 
desempenho; 

• Expressa vontade de 
ultrapassar as suas 
dificuldades, 
apresentando soluções 
para alcançar os seus 
objetivos. 

• Revela alguma 
autonomia; 

• Reconhece, por vezes, 
pontos fortes e fracos do 
seu desempenho; 

• Expressa, por vezes, 
vontade de ultrapassar as 
suas dificuldades. 

• Revela pouca autonomia; 
• Revela muitas dificuldades 

em reconhecer pontos 
fortes e fracos do seu 
desempenho; 

• Não apresenta soluções 
para ultrapassar as suas 
dificuldades. 

• Não revela autonomia; 
• Não reconhece os pontos 

fortes e fracos do seu 
desempenho; 

• Não manifesta vontade em 
ultrapassar as suas 
dificuldades. 

Sensibilidade estética e 
artística 

▪ Mobilizar técnicas e 
recursos de acordo com as 
diferentes finalidades. 

• Enriquece sempre os seus 
trabalhos com imagens, 
desenhos, fotografias, 
poemas, figuras, etc. 

• Enriquece os seus 
trabalhos com imagens, 
desenhos, fotografias, 
poemas, figuras, etc. 

• ▪ Enriquece, por vezes, os 
seus trabalhos com 
imagens, desenhos, 
fotografias, poemas, 
figuras, etc. 

• ▪ Não enriquece os seus 
trabalhos com imagens, 
desenhos, fotografias, 
poemas, figuras, etc. 

• Não demonstra brio na 
execução das suas tarefas. 



Bem- estar, saúde e ambiente 
▪ Ser responsável e estar 

consciente de que os seus atos 
afetam o seu bem- estar e 
progresso nas aprendizagens. 

• ▪ Demonstra sempre 
responsabilidade na 
concretização das tarefas; 

• É sempre ativo e 
participante; 

• Cumpre sempre os prazos 
sem prejuízo da qualidade. 

• Demonstra 
responsabilidade na 
concretização das tarefas; 

• É ativo e participante; 
• ▪ Cumpre a maioria dos 

prazos sem prejuízo da 
qualidade. 

• Revela, por vezes, 
responsabilidade na 
concretização das tarefas; 

• Por vezes é ativo e 
participante; 

• Cumpre pouco os prazos 
estipulados; 

• Raramente revela 
responsabilidade; 

• É pouco ativo; 
• Não cumpre prazos. 

• Não é responsável nem 
tem consciência que os 
seus atos prejudicam as 
aprendizagens. 

Domínio e consciência do corpo 

▪ Usar a linguagem oral em 
contexto (produção, 
funcionalidade e postura) 

• Demonstra bastante 
confiança e bastante 
expressividade nas suas 
apresentações, 
evidenciando uma 
postura 

correta; 

• Mostra confiança e 
expressividade nas suas 
apresentações orais, 
evidenciando uma 
postura correta. 

• Demonstra algumas 
dificuldades em 
expressar- se oralmente e 
na sua postura. 

• Demonstra muitas 
dificuldades na expressão 
oral e ao nível da postura. 

• Não realiza apresentações 
orais. 

 



 

Nível 

Área de competência do 

perfil 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Linguagem e Textos 

• Mobiliza diferentes fontes 

de informação geográfica 

na construção de respostas 

para os problemas 

investigados, incluindo 

mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por 

exemplo Google Earth, 

Google maps, GPS, SIG, …). 

• Mobiliza com muita 

facilidade diferentes 

fontes de informação 

geográfica na construção 

de respostas para os 

problemas investigados, 

incluindo mapas, 

diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por 

exemplo Google Earth, 

Google maps, GPS, SIG, 

…). 

• Mobiliza com facilidade 

diferentes fontes de 

informação geográfica na 

construção de respostas 

para os problemas 

investigados, incluindo 

mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por 

exemplo Google Earth, 

Google maps, GPS, SIG, 

…).. 

• Mobiliza com alguma 

facilidade diferentes 

fontes de informação 

geográfica na construção 

de respostas para os 

problemas investigados, 

incluindo mapas, 

diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por 

exemplo Google Earth, 

Google maps, GPS, SIG, 

…).. 

• Mobiliza com dificuldade 

diferentes fontes de 

informação geográfica na 

construção de respostas 

para os problemas 

investigados, incluindo 

mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por 

exemplo Google Earth, 

Google maps, GPS, SIG, 

…).. 

• Não mobiliza diferentes 

fontes de informação 

geográfica na construção 

de respostas para os 

problemas investigados, 

incluindo mapas, 

diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG (por 

exemplo Google Earth, 

Google maps, GPS, SIG, …). 



Informação e comunicação 

• Recolhe, trata e interpreta 

informação geográfica, 

mobilizando a mesma na 

construção de respostas 

para os problemas 

estudados. 

• Representa gráfica, 

cartográfica e 

estatisticamente a 

informação geográfica. 

• Recolhe, trata e interpreta 
com muita facilidade 
informação geográfica, 
mobilizando com muita 
facilidade a mesma na 
construção de respostas 
para os problemas 
estudados. 

• Representa gráfica, 
cartográfica e 
estatisticamente com 
muita facilidade a 
informação 

geográfica. 

• Recolhe, trata e interpreta 
com facilidade informação 
geográfica, mobilizando 
com facilidade a mesma 
na construção de 
respostas para os 
problemas estudados. 

• Representa gráfica, 
cartográfica e 
estatisticamente com 
facilidade a informação 
geográfica. 

• Recolhe, trata e interpreta 
com alguma facilidade 
informação geográfica, 
mobilizando com alguma 
facilidade a mesma na 
construção de respostas 
para os problemas 
estudados. 

• Representa gráfica, 
cartográfica e 
estatisticamente com 
alguma facilidade a 

informação geográfica. 

• Recolhe, trata e interpreta 
com dificuldade 
informação geográfica, 
mobilizando com 
dificuldade a mesma na 
construção de respostas 
para os problemas 
estudados. 

• Representa gráfica, 
cartográfica e 
estatisticamente com 
dificuldade a informação 
geográfica. 

• Não recolhe, não trata e 
nem interpreta 
informação geográfica, 
não mobilizando a mesma 
na construção de 
respostas para os 
problemas estudados. 

• Não representa gráfica, 
cartográfica e 
estatisticamente a 
informação geográfica. 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

• Representa gráfica, 

cartográfica e 

estatisticamente a 

informação geográfica, 

proveniente de trabalho de 

campo (observação direta) 

e diferentes fontes 

documentais (observação 

indireta) e sua mobilização 

na elaboração de respostas 

para os problemas 

estudados. 

• Representa gráfica, 

cartográfica e 

estatisticamente, com 

muita facilidade, a 

informação geográfica, 

proveniente de trabalho 

de campo (observação 

direta) e diferentes fontes 

documentais (observação 

indireta) e sua 

mobilização na 

elaboração de respostas 

para os problemas 

estudados. 

• Representa gráfica, 

cartográfica e 

estatisticamente, com 

facilidade, a informação 

geográfica, proveniente 

de trabalho de campo 

(observação direta) e 

diferentes fontes 

documentais (observação 

indireta) e sua 

mobilização na 

elaboração de respostas 

para os problemas 

estudados. 

• Representa gráfica, 

cartográfica e 

estatisticamente, com 

alguma facilidade, a 

informação geográfica, 

proveniente de trabalho 

de campo (observação 

direta) e diferentes fontes 

documentais (observação 

indireta) e sua 

mobilização na 

elaboração de respostas 

para os problemas 

estudados. 

• Representa gráfica, 

cartográfica e 

estatisticamente, com 

dificuldade, a informação 

geográfica, proveniente 

de trabalho de campo 

(observação direta) e 

diferentes fontes 

documentais (observação 

indireta) e sua 

mobilização na 

elaboração de respostas 

para os problemas 

estudados. 

• Não representa gráfica, 

cartográfica e 

estatisticamente, a 

informação geográfica, 

proveniente de trabalho 

de campo (observação 

direta) e diferentes fontes 

documentais (observação 

indireta) e sua 

mobilização na 

elaboração de respostas 

para os problemas 

estudados. 

Bem-estar, saúde e 

ambiente 

• Desenvolve uma relação 

harmoniosa com o meio 

natural e social, assumindo 

o seu comportamento num 

contexto de bem-estar 

individual e coletivo 

• Desenvolve com muita 

facilidade uma relação 

harmoniosa com o meio 

natural e social, 

assumindo o seu 

comportamento num 

contexto de bem-estar 

individual e coletivo. 

• Desenvolve com 

facilidade uma relação 

harmoniosa com o meio 

natural e social, 

assumindo o seu 

comportamento num 

contexto de bem-estar 

individual e coletivo. 

• Desenvolve com alguma 

facilidade uma relação 

harmoniosa com o meio 

natural e social, 

assumindo o seu 

comportamento num 

contexto de bem-estar 

individual e coletivo. 

• Desenvolve com 

dificuldade uma relação 

harmoniosa com o meio 

natural e social, 

assumindo o seu 

comportamento num 

contexto de bem-estar 

individual e coletivo. 

• Não desenvolve uma 

relação harmoniosa com o 

meio natural e social, 

assumindo o seu 

comportamento num 

contexto de bem-estar 

individual e coletivo. 



Sensibilidade estética e 

artística 

• Realiza projetos, 

identificando problemas e 

colocando questões-chave, 

geograficamente 

relevantes, a nível 

económico, político, cultural 

e ambiental, a 

diferentes escalas.: 

• Realiza com muita 

facilidade projetos, 

identificando problemas e 

colocando questões-

chave, geograficamente 

relevantes, a nível 

económico, político, 

cultural e ambiental, a 

diferentes escalas. 

• Realiza com facilidade 

projetos, identificando 

problemas e colocando 

questões-chave, 

geograficamente 

relevantes, a nível 

económico, político, 

cultural e ambiental, a 

diferentes escalas. 

• Realiza com alguma 

facilidade projetos, 

identificando problemas e 

colocando questões-

chave, geograficamente 

relevantes, a nível 

económico, político, 

cultural e ambiental, a 

diferentes escalas. 

• Realiza com dificuldade 

projetos, identificando 

problemas e colocando 

questões-chave, 

geograficamente 

relevantes, a nível 

económico, político, 

cultural e ambiental, a 

diferentes escalas. 

• Não realiza projetos, 

identificando problemas e 

colocando questões-

chave, geograficamente 

relevantes, a nível 

económico, político, 

cultural e ambiental, a 

diferentes escalas. 



Saber científico, técnico e 

tecnológico: 

• Localiza, no espaço e no 

tempo, lugares, fenómenos 

geográficos (físicos e 

humanos) e processos que 

intervêm na sua 

configuração, em diferentes 

escalas, usando o 

vocabulário geográfico. 

• Mobiliza o vocabulário e as 

técnicas geográficas para 

explicar a interacção dos 

diferentes fenómenos. 

• Comunica os resultados da 

investigação, usando 

diferentes suportes 

técnicos, incluindo as TIC e 

as TIG. 

• Localiza com muita 

facilidade, no espaço e no 

tempo, lugares, 

fenómenos geográficos 

(físicos e humanos) e 

processos que intervêm 

na sua configuração, em 

diferentes escalas, usando 

muito corretamente o 

vocabulário geográfico. 

• Mobiliza muito 

corretamente o 

vocabulário e as técnicas 

geográficas para explicar a 

interação dos diferentes 

fenómenos. 

• Comunica com muita 

facilidade os resultados da 

investigação, usando 

diferentes suportes 

técnicos, incluindo as TIC 

e as TIG. 

• Localiza com facilidade, 

no espaço e no tempo, 

lugares, fenómenos 

geográficos (físicos e 

humanos) e processos 

que intervêm na sua 

configuração, em 

diferentes escalas, usando 

corretamente o 

vocabulário geográfico. 

• Mobiliza corretamente o 

vocabulário e as técnicas 

geográficas para explicar a 

interação dos diferentes 

fenómenos. 

• Comunica com facilidade 

os resultados da 

investigação, usando 

diferentes suportes 

técnicos, incluindo as TIC 

e as TIG. 

• Localiza com alguma 

facilidade, no espaço e no 

tempo, lugares, 

fenómenos geográficos 

(físicos e humanos) e 

processos que intervêm 

na sua configuração, em 

diferentes escalas, usando 

com alguma correção o 

vocabulário geográfico. 

• Mobiliza com alguma 

correção o vocabulário e 

as técnicas geográficas 

para explicar a interação 

dos diferentes 

fenómenos. 

• Comunica com alguma 

facilidade os resultados da 

investigação, usando 

diferentes suportes 

técnicos, incluindo as TIC 

e as TIG. 

• Localiza com dificuldade, 

no espaço e no tempo, 

lugares, fenómenos 

geográficos (físicos e 

humanos) e processos 

que intervêm na sua 

configuração, em 

diferentes escalas, usando 

com pouca correção o 

vocabulário geográfico. 

• Mobiliza com pouca 

correção o vocabulário e 

as técnicas geográficas 

para explicar a interação 

dos diferentes 

fenómenos. 

• Comunica com dificuldade 

os resultados da 

investigação, usando 

diferentes suportes 

técnicos, incluindo as TIC 

e as TIG. 

• Não localiza, no espaço e 

no tempo, lugares, 

fenómenos geográficos 

(físicos e humanos) e 

processos que intervêm 

na sua configuração, em 

diferentes escalas, usando 

com pouca correção o 

vocabulário geográfico. 

• Não mobiliza o 

vocabulário e as técnicas 

geográficas para explicar a 

interação dos diferentes 

fenómenos. 

• Comunica com dificuldade 

os resultados da 

investigação, usando 

diferentes suportes 

técnicos, incluindo as TIC 

e as TIG. 

Pensamento crítico e 

criativo 

• Investiga problemas 

ambientais, ancorados em 

guiões de trabalho e 

questões geograficamente 

relevantes (o quê, onde, 

como, porquê e 

para quê). 

• Investiga com muita 

facilidade problemas 

ambientais, ancorados em 

guiões de trabalho e 

questões 

geograficamente 

relevantes (o quê, onde, 

como, porquê e para 

quê). 

• Investiga com facilidade 

problemas ambientais, 

ancorados em guiões de 

trabalho e questões 

geograficamente 

relevantes (o quê, onde, 

como, porquê e para 

quê). 

• Investiga com alguma 

facilidade problemas 

ambientais, ancorados em 

guiões de trabalho e 

questões 

geograficamente 

relevantes (o quê, onde, 

como, porquê e para 

quê). 

• Investiga com dificuldade 

problemas ambientais, 

ancorados em guiões de 

trabalho e questões 

geograficamente 

relevantes (o quê, onde, 

como, porquê e para 

quê). 

• Não investiga problemas 

ambientais, ancorados em 

guiões de trabalho e 

questões 

geograficamente 

relevantes (o quê, onde, 

como, porquê e para 

quê). 



Relacionamento 

interpessoal 

• Identifica-se com o seu 

espaço de pertença, 

valorizando a diversidade 

de relações que as 

diferentes comunidades e 

culturas estabelecem com 

os seus 

territórios, a várias escalas. 

• Identifica-se com muita 

facilidade com o seu 

espaço de pertença, 

valorizando a diversidade 

de relações que as 

diferentes comunidades e 

culturas estabelecem com 

os seus territórios, a 

várias escalas. 

• Identifica-se com 

facilidade com o seu 

espaço de pertença, 

valorizando a diversidade 

de relações que as 

diferentes comunidades e 

culturas estabelecem com 

os seus territórios, a 

várias escalas. 

• Identifica-se com alguma 

facilidade com o seu 

espaço de pertença, 

valorizando a diversidade 

de relações que as 

diferentes comunidades e 

culturas estabelecem com 

os seus territórios, a 

várias escalas. 

• Identifica-se com 

dificuldade com o seu 

espaço de pertença, 

valorizando a diversidade 

de relações que as 

diferentes comunidades e 

culturas estabelecem com 

os seus territórios, a 

várias escalas. 

• Não se identifica com o 

seu espaço de pertença, 

valorizando a diversidade 

de relações que as 

diferentes comunidades e 

culturas estabelecem com 

os seus territórios, a 

várias escalas. 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

• Aplica o conhecimento 
geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias 
de estudo do território, de 
forma criativa, em trabalho 
de equipa, para 
argumentar, comunicar e 
intervir em problemas reais, 
a diferentes 

• escalas. 

• Aplica com muita 

facilidade o conhecimento 

geográfico, o pensamento 

espacial e as 

metodologias de estudo 

do território, de 

forma criativa, em trabalho 

de equipa, para 

argumentar, comunicar e 

intervir em problemas 

reais, a diferentes escalas. 

• Aplica com facilidade o 

conhecimento geográfico, 

o pensamento espacial e 

as metodologias de 

estudo do território, de 

forma criativa, 

em trabalho de equipa, 

para argumentar, 

comunicar e intervir em 

problemas reais, a 

diferentes escalas. 

• Aplica com alguma 

facilidade o conhecimento 

geográfico, o pensamento 

espacial e as 

metodologias de estudo 

do território, de 

forma criativa, em trabalho 

de equipa, para 

argumentar, comunicar e 

intervir em problemas 

reais, a diferentes escalas. 

• Aplica com dificuldade o 

conhecimento geográfico, 

o pensamento espacial e 

as metodologias de 

estudo do território, de 

forma criativa, 

em trabalho de equipa, 

para em trabalho de 

equipa, para argumentar, 

comunicar e intervir em 

problemas reais, a 

diferentes escalas. 

• Não aplica o 

conhecimento geográfico, 

o pensamento espacial e 

as metodologias de 

estudo do território, de 

forma criativa, 

em trabalho de equipa, 

para em trabalho de 

equipa, para argumentar, 

comunicar e intervir em 

problemas reais, a 

diferentes escalas. 
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Nível 
 

Área de competência do P. A. 

5 4 3 2 1 

Linguagens e Textos 

Distinguir informação 

principal de informação 

acessória; 

Adquirir vocabulário 

específico da disciplina. 

• Seleciona com muita 

facilidade a informação a 

pesquisar; 

• Apresenta de forma 

correta a definição de 

todos os conceitos a 

mobilizar. 

• Seleciona com facilidade a 

informação a pesquisar; 

• Apresenta de forma 

correta a definição de 

conceitos a mobilizar. 

• Seleciona com algumas 

dificuldades a informação 

a pesquisar; 

• Apresenta com alguma 

dificuldade a definição 

dos conceitos a mobilizar. 

• Seleciona com muitas 

dificuldades a informação 

a pesquisar; 

• Apresenta com muitas 

dificuldade a definição 

dos conceitos a mobilizar. 

• Não seleciona a 

informação a pesquisar; 

• ▪Não apresenta a 

definição dos conceitos a 

mobilizar. 

Informação e Comunicação 

 Utilizar as TIC para 

pesquisar e mobilizar 

informação; 

 Produzir narrativas, 

comentários, pequenos 

ensaios com recurso ao 

vocabulário específico. 

• Mostra bastante interesse 

em utilizar as TIC para 

pesquisar e fazer 

apresentações orais; 

• Expressa-se corretamente 

por escrito, aplicando 

sempre o vocabulário 

específico. 

• Mostra interesse em 

utilizar as TIC para 

pesquisar e fazer 

apresentações orais; 

• Expressa-se corretamente 

por escrito, aplicando 

vocabulário específico. 

• Mostra algum interesse 

em utilizar as TIC para 

pesquisar e fazer 

apresentações orais; 

• Expressa-se com algumas 

dificuldades por escrito, 

aplicando com 

imprecisões o vocabulário 

específico. 

• Mostra resistência em 

utilizar as TIC para 

pesquisar e fazer 

apresentações orais; 

• Expressa-se com muitas 

dificuldades por escrito e 

não aplica o vocabulário 

específico. 

• Não utiliza as TIC para 

pesquisar e mobilizar 

informação; 

• Não produz trabalhos 

escritos. 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

• Utilizar a metodologia de 

trabalho adequada para 

pesquisar; 

• Formula sempre questões 

orientadoras; 

• Utiliza com muita 

facilidade diferentes 

fontes com linguagens e 

• ▪Formula questões 

orientadoras; 

• Utiliza com facilidade 

diferentes fontes com 

linguagens e mensagens 

• Formula com algumas 

dificuldades questões 

orientadoras; 

• Utiliza com algumas 

dificuldades diferentes 

• Formula questões 

orientadoras com muitas 

dificuldades; 

• Utiliza com muitas 

dificuldades diferentes 

• Não formula questões 

orientadoras; 

• Não utiliza diferentes 

fontes com linguagens e 

mensagens diversificadas; 
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• Consolidar hábitos de 

planeamento das etapas do 

seu trabalho. 

mensagens diversificadas; 

• Planifica de forma 

bastante produtiva o seu 

trabalho em contexto de 

sala de aula. 

diversificadas; 

• Planifica de forma 

organizada o seu trabalho 

em contexto de sala de 

aula. 

fontes com linguagens e 

mensagens diversificadas; 

• Revela algumas 

dificuldades na 

planificação do seu 

trabalho em contexto 

de sala de aula. 

fontes com linguagens e 

mensagens diversificadas; 

• Revela muitas dificuldades 

na planificação do seu 

trabalho em contexto 

de sala de aula. 

• Não planifica o seu 

trabalho em contexto de 

sala de aula. 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

 Interpretar a informação 

recolhida; 

 Registar considerações 

finais. 

• Interpreta com muita 

facilidade a informação 

recolhida; 

• Apresenta conclusões 

coerentes, tanto em 

relação ao assunto como 

à 

estrutura. 

• Interpreta com facilidade 

a informação recolhida; 

• Apresenta conclusões 

válidas. 

• Interpreta com algumas 

dificuldades a informação 

recolhida; 

• Regista com algumas 

dificuldades as suas 

conclusões. 

• Interpreta com muitas 

dificuldades a informação 

recolhida; 

• As suas conclusões são 

impercetíveis. 

• Não interpreta a 

informação recolhida; 

• Não regista conclusões. 

Pensamento crítico e 

criativo 

• Desenvolver novas ideias e 

soluções de forma 

imaginativa e criativa. 

• Mostra bastante interesse 

em explorar temas de 

acordo com os seus 

interesses. 

• Elabora reflexões bem 

fundamentadas. 

• Mostra interesse em 

explorar temas de acordo 

com os seus interesses. 

• Elabora reflexões. 

• Mostra alguma resistência 

em explorar temas de 

acordo com os seus 

interesses; 

• Elabora reflexões com 

algumas dificuldades. 

• Mostra resistência em 

explorar temas de acordo 

com os seus interesses; 

• Elabora reflexões com 

muitas dificuldades. 

• Não explora temas de 

acordo com os seus 

interesses; 

• Não elabora reflexões 

críticas. 

Relacionamento 

interpessoal 

• Respeitar as opiniões dos 

outros; 

• Colaborar com entusiasmo 

na execução das tarefas 

propostas. 

• Mantém sempre relações 

positivas com os seus 

pares e professor; 

• Colabora ativamente com 

o seu grupo de trabalho 

na concretização das 

tarefas. 

• Mantém relações 

positivas com os seus 

pares e professor; 

• Colabora com o seu grupo 

de trabalho na 

concretização das tarefas. 

• Mantém, por vezes, 

relações positivas com os 

seus pares e professor; 

• Colabora, por vezes, com 

o seu grupo de trabalho 

na concretização das 

tarefas. 

• Revela muitas dificuldades 

em respeitar a opinião 

dos outros e o seu 

trabalho; 

• Revela muitas dificuldades 

em reconhecer as 

• Não respeita a opinião 

dos outros; 

• Não respeita as 

orientações que lhe são 

dadas; 

• Não colabora na 

concretização das tarefas. 
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orientações que são 

dadas pelo professor; 

• É pouco cooperante. 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Mostrar comprometimento 

com o trabalho; 

Refletir sobre as suas 

aprendizagens; 

• Revela bastante 

autonomia; 

• Reconhece sempre os 

seus pontos fortes e 

fracos do seu 

desempenho; 

• Expressa sempre vontade 

de ultrapassar as suas 

dificuldades, 

apresentando soluções 

para alcançar os 

seus objetivos. 

• Revela autonomia; 

• Reconhece pontos fortes 

e fracos do seu 

desempenho; 

• Expressa vontade de 

ultrapassar as suas 

dificuldades, 

apresentando soluções 

para alcançar os seus 

objetivos. 

• Revela alguma 

autonomia; 

• Reconhece, por vezes, 

pontos fortes e fracos do 

seu desempenho; 

• Expressa, por vezes, 

vontade de ultrapassar as 

suas dificuldades. 

• Revela pouca autonomia; 

• Revela muitas dificuldades 

em reconhecer pontos 

fortes e fracos do seu 

desempenho; 

• Não apresenta soluções 

para ultrapassar as suas 

dificuldades. 

• Não revela autonomia; 

• Não reconhece os pontos 

fortes e fracos do seu 

desempenho; 

• Não manifesta vontade 

em ultrapassar as suas 

dificuldades. 

Sensibilidade estética e 

artística 

Criar soluções estéticas 

progressivamente criativas e 

pessoais. 

• Enriquece sempre os seus 

trabalhos com imagens, 

desenhos, fotografias, 

poemas, figuras, etc. 

• Enriquece os seus 

trabalhos com imagens, 

desenhos, fotografias, 

poemas, figuras, etc. 

• Enriquece, por vezes, os 

seus trabalhos com 

imagens, desenhos, 

fotografias, poemas, 

figuras, etc. 

• Não enriquece os seus 

trabalhos com imagens, 

desenhos, fotografias, 

poemas, figuras, etc. 

• Não demonstra brio na 

execução das suas tarefas. 
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Bem- estar, saúde e ambiente 

▪ Ser responsável e estar consciente 

de que os seus atos afetam o seu 

bem- estar e progresso nas 

aprendizagens. 

• Demonstra sempre 

responsabilidade na 

concretização das 

tarefas; 

• É sempre ativo e 

participante; 

• Cumpre sempre os 

prazos sem prejuízo da 

qualidade. 

• Demonstra 

responsabilidade na 

concretização das 

tarefas; 

• É ativo e participante; 

• Cumpre a maioria dos 

prazos sem prejuízo da 

qualidade. 

• Revela, por vezes, 

responsabilidade na 

concretização das 

tarefas; 

• Por vezes é ativo e 

participante; 

• Cumpre poucos prazos 

estipulados; 

• Raramente revela 

responsabilidade; 

• É pouco ativo; 

• Não cumpre prazos. 

• Não é responsável nem 

tem consciência que os 

seus atos prejudicam as 

suas aprendizagens. 

Domínio e consciência do corpo 

▪ Usar a linguagem oral em contexto

 (produção, funcionalidade e 

postura) 

• Demonstra bastante 

confiança e bastante 

expressividade nas suas 

apresentações, 

evidenciando uma 

postura 

correta. 

• Mostra confiança e 

expressividade nas suas 

apresentações orais, 

evidenciando uma 

postura correta. 

• Demonstra algumas 

dificuldades em 

expressar- se oralmente 

e na sua postura. 

• Demonstra muitas 

dificuldades na 

expressão oral e ao nível 

da postura. 

• Não realiza 

apresentações orais. 

 



CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
AVALIAÇÃO 

Fonte: https://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia 

DOMÍNIOS DESCRITORES 
CONHECIMENTO • Expressa a opinião de que todos os seres humanos devem ser considerados como 

iguais em dignidade inerente 

• Sustenta que todos devem reconhecer as liberdades fundamentais inerentes a 

todos os seres humanos 

• Defende a ideia que os direitos humanos são necessários para permitir a todos 

os seres humanos viver em dignidade 
 

ESPÍRITO CRÍTICO • Mostra-se pronto a cooperar e trabalhar com as outras pessoas 

• Mostra-se pronto a contribuir para melhorar a situação de outras pessoas na 

comunidade 

• Colabora com outras pessoas para defender causas comuns 

• Mostra o seu empenhamento em defender e salvaguardar os direitos humanos 

das outras pessoas 

• Mostra-se disposto a participar nas tomadas de decisão coletivas 

• Respeita as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania ativa, seja a 

nível local, nacional ou global 
 

ATITUDES • Apresenta atitudes respeitosas para com as convicções, práticas e modos de 

vida adotados por outras pessoas, a não ser que estes violem os direitos 

humanos 

• Dá espaço aos outros para se expressarem 

• Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes, a não ser que violem os 

direitos humanos 

• Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da sua origem cultural 

• Mostra respeito pelas diferenças religiosas 

• Mostra respeito pelas diferenças de género 

• Manifesta a disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 

incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem precipitar-se a tirar 

conclusões prematuras 
CONHECIMENTO E 

COMPREENSÃO 
CRÍTICA DO 

MUNDO 

• Consegue explicar os perigos de generalizar comportamentos individuais, 

atribuindo-os a toda uma cultura 

• Consegue refletir criticamente sobre como a sua visão pessoal do mundo é 

apenas uma de muitas 

• Consegue refletir criticamente sobre as crenças, valores, práticas e experiências 

dos seguidores das religiões 

RESPONSABILIDADE • Apresenta o trabalho solicitado dentro do prazo 

• Quando lhe entregam uma tarefa, cumpre-a fielmente, mesmo que surjam outras  

• Executa os seus deveres da forma mais perfeita que lhe é possível  

• Demonstra que assume a responsabilidade pelos seus erros 

COOPERAÇÃO • Trabalha para formar consenso e alcançar as metas de grupo  

• Consegue ajudar alguém novo a tornar-se parte do grupo 

• Ao trabalhar como membro de um grupo, encoraja os membros do grupo a expressar 

os seus pontos de vista e opiniões 

• Trabalha bem com outras pessoas 

https://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia
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NÍVEL 

 

SÍNTESE DESCRITIVA 

% 

 

1 

 

Manifestou dificuldades na aquisição de 

conhecimentos e atitudes de recusa.  

0-19% 

 

2 

 

Revelou dificuldades em aplicar os conhecimentos e 

desenvolver capacidades.  

20- 49% 

 

3 

• Muito interessado, está a conseguir superar 

as suas dificuldades. 

• Interessado e participativo está empenhado 

em superar as suas dificuldades. 

• Revela falta de consolidação de 

conhecimentos e dificuldades na sua 

aplicação. 

50-69% 

 

4 

 

Desenvolve com relativa facilidade as capacidades 

que lhe permitiram um bom desempenho. 

 

70-89% 

 

5 

 

Desenvolveu com facilidade as capacidades que lhe 

permitiram um excelente desempenho. 

 

90-100% 
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Perfis de aprendizagens-  H.G.P. 
 

Níveis 

5 

(Muito Bom) 

4 

(Bom) 

3 

(Suficiente) 

2 
(Insuf.) 

1 

(Muito insuficiente) 

 
Domínios 

A
 P

en
ín

su
la

 Ib
érica

 – L
o

ca
liza

çã
o

 e q
u

a
d

ro
 n

a
tu

ra
l 

 

 

Desenvolveu com facilidade as 

capacidades que lhe permitiram um 

excelente desempenho. 

 
Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera 

terrestre numa rede cartográfica; 

Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os 

elementos de um mapa: rosa dos ventos, título, legenda e 

escala; 

Localizar Portugal continental e insular, em relação a 

diferentes espaços geográficos (Península Ibérica, 

Europa, Mundo), com recurso aos pontos cardeais e 

colaterais e a outros elementos geográficos de referência; 

Descrever e representar em mapas as principais 

características da geografia física (relevo, clima, 

hidrografia e vegetação) em Portugal e na Península 

Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores e 

símbolos); 

Utilizar representações cartográficas (em suporte físico 

ou digital) na localização dos elementos físicos do 

território e na definição de itinerários; 

Descrever situações concretas referentes a alterações na 

paisagem, decorrentes da ação humana; 

Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 

características físicas do território português e da 

Península Ibérica; 

Identificar/aplicar os conceitos: localização, pontos 

cardeais e colaterais, bússola, itinerário, planta, globo 

terrestre, mapa, planisfério, continente, oceano, 

equador, trópicos, hemisfério, formas de relevo do 

litoral, erosão marinha, cursos de água, vegetação 

natural, zona temperada*. 

 

N
ív

el in
term

éd
io

 

 
Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o essencial. 
 
Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera 

terrestre numa rede cartográfica; 

Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os 

elementos de um mapa: rosa dos ventos, título, legenda e 

escala; 

Localizar Portugal continental e insular, em relação a 

diferentes espaços geográficos (Península Ibérica, Europa, 

Mundo), com recurso aos pontos cardeais e colaterais e a 

outros elementos geográficos de referência;(DAC) 

Descrever e representar em mapas as principais 

características da geografia física (relevo, clima, 

hidrografia e vegetação) em Portugal e na Península 

Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores e 

símbolos); 

Utilizar representações cartográficas (em suporte físico ou 

digital) na localização dos elementos físicos do território e 

na definição de itinerários; (DAC) 

Descrever situações concretas referentes a alterações na 

paisagem, decorrentes da ação humana; 

Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 

características físicas do território português e da 

Península Ibérica; 

Identificar/aplicar os conceitos: localização, pontos 

cardeais e colaterais, bússola, itinerário, planta, globo 

terrestre, mapa, planisfério, continente, oceano, equador, 

trópicos, hemisfério, formas de relevo do litoral, erosão 

marinha, cursos de água, vegetação natural, zona 

temperada*. 

 

N
ív

el in
term

éd
io

 

Manifestou dificuldades na aquisição 

de conhecimentos e atitudes de recusa. 

 
Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera 

terrestre numa rede cartográfica; 

Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os 

elementos de um mapa: rosa dos ventos, título, legenda e 

escala; 

Localizar Portugal continental e insular, em relação a 

diferentes espaços geográficos (Península Ibérica, 

Europa, Mundo), com recurso aos pontos cardeais e 

colaterais e a outros elementos geográficos de referência; 

Descrever e representar em mapas as principais 

características da geografia física (relevo, clima, 

hidrografia e vegetação) em Portugal e na Península 

Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais (cores e 

símbolos); 

Utilizar representações cartográficas (em suporte físico 

ou digital) na localização dos elementos físicos do 

território e na definição de itinerários; (DAC) 

Descrever situações concretas referentes a alterações na 

paisagem, decorrentes da ação humana; (DAC) 

Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 

características físicas do território português e da 

Península Ibérica; 

Identificar/aplicar os conceitos: localização, pontos 

cardeais e colaterais, bússola, itinerário, planta, globo 

terrestre, mapa, planisfério, continente, oceano, 

equador, trópicos, hemisfério, formas de relevo do 

litoral, erosão marinha, cursos de água, vegetação 

natural, zona temperada*. 
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A
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en
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su
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- d
o

s p
rim

eiro
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o
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a

çã
o

 d
e P

o
rtu

g
a

l (sécu
lo

 X
II) 

Desenvolveu com facilidade as 

capacidades que lhe permitiram um 

excelente desempenho 

 
Primeiros povos na Península  
Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras 

do das comunidades agropastoris, nomeadamente das 

castrejas; 

Compreender que o processo de sedentarização implicou 

uma maior cooperação interpessoal, criando as bases da 

vida em sociedade;  

Identificar os povos que se instalaram na Península 

Ibérica, relacionando esse fenómeno com a atração 

exercida pelos recursos naturais;  

Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da 

identificação de vestígios materiais;  

Identificar/aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, 

nómada, sedentário.  

 

 

Os romanos na Península Ibérica  
Identificar ações de resistência à presença dos romanos;  

Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica;  
Aplicar o método de datação a. C e d. C.;  

Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo, era cristã, 

romanização.  
 

Os muçulmanos na Península Ibérica  
Analisar o processo muçulmano de ocupação da Península 

Ibérica, reconhecendo a existência de interações de conflito 

e de paz;  
Identificar aspetos da herança muçulmana na Península 

Ibérica;  

Identificar/aplicar os conceitos: 
árabe, muçulmano, mouro, reconquista*. 

 

A formação do reino de Portugal  
Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a 

formação do Reino de Portugal no movimento de conquista 
cristã, ressaltando episódios de alargamento do território e 

da luta de D. Afonso Henriques pela independência;  

Referir os momentos-chave de autonomização e 
reconhecimento da independência de Portugal, 

nomeadamente o Tratado de Zamora e o reconhecimento 

papal da nova potência;  
Identificar/aplicar os conceitos: condado, fronteira, 

independência, reino, monarquia.  
 

Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o essencial. 
 

 
Primeiros povos na Península  
Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras do 

das comunidades agropastoris, nomeadamente das 

castrejas;  

Compreender que o processo de sedentarização implicou 

uma maior cooperação interpessoal, criando as bases da 

vida em sociedade;  

Identificar os povos que se instalaram na Península 

Ibérica, relacionando esse fenómeno com a atração 

exercida pelos recursos naturais;  

Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da 

identificação de vestígios materiais;  

Identificar/aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, 

nómada, sedentário.  

 

 

Os romanos na Península Ibérica  
Identificar ações de resistência à presença dos romanos;  

Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica;  

Aplicar o método de datação a. C e d. C.;  

Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo, era cristã, 

romanização.  

 

Os muçulmanos na Península Ibérica  
Analisar o processo muçulmano de ocupação da Península 

Ibérica, reconhecendo a existência de interações de conflito e 

de paz;  
Identificar aspetos da herança muçulmana na Península 

Ibérica;  

Identificar/aplicar os conceitos: 
árabe, muçulmano, mouro, reconquista*. 

 

A formação do reino de Portugal  
Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a 

formação do Reino de Portugal no movimento de conquista 
cristã, ressaltando episódios de alargamento do território e da 

luta de D. Afonso Henriques pela independência;  

Referir os momentos-chave de autonomização e 
reconhecimento da independência de Portugal, nomeadamente 

o Tratado de Zamora e o reconhecimento papal da nova 

potência;  
Identificar/aplicar os conceitos: condado, fronteira, 

independência, reino, monarquia.  

 

Manifestou dificuldades na aquisição 

de conhecimentos e atitudes de recusa. 
 

Primeiros povos na Península  
Distinguir o modo de vida das comunidades recoletoras 

do das comunidades agropastoris, nomeadamente das 

castrejas; (DAC) 

Compreender que o processo de sedentarização implicou 

uma maior cooperação interpessoal, criando as bases da 

vida em sociedade;  

Identificar os povos que se instalaram na Península 

Ibérica, relacionando esse fenómeno com a atração 

exercida pelos recursos naturais;  

Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da 

identificação de vestígios materiais; (DAC) 

Identificar/aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, 

nómada, sedentário.  

 

 

Os romanos na Península Ibérica  
Identificar ações de resistência à presença dos romanos;  

Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica;  
Aplicar o método de datação a. C e d. C.;  

Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo, era cristã, 

romanização.  
 

Os muçulmanos na Península Ibérica  
Analisar o processo muçulmano de ocupação da Península 

Ibérica, reconhecendo a existência de interações de conflito 

e de paz;  
Identificar aspetos da herança muçulmana na Península 

Ibérica;  

Identificar/aplicar os conceitos: 
árabe, muçulmano, mouro, reconquista*. 

 

A formação do reino de Portugal  
Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a 

formação do Reino de Portugal no movimento de conquista 

cristã, ressaltando episódios de alargamento do território e da 

luta de D. Afonso Henriques pela independência;  
Referir os momentos-chave de autonomização e 

reconhecimento da independência de Portugal, 

nomeadamente o Tratado de Zamora e o reconhecimento 
papal da nova potência;  

Identificar/aplicar os conceitos: condado, fronteira, 

independência, reino, monarquia.  
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o
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IV
 

Desenvolveu com facilidade as 

capacidades que lhe permitiram um 

excelente desempenho. 
 
Portugal no século XIII  
Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais 
(clero, nobreza e povo);  
Sublinhar a importância das comunidades judaica e 
muçulmana na sociedade medieval portuguesa;  
Relacionar a organização do espaço português do século 
XIII com os recursos naturais e humanos e com a 
distribuição das atividades económicas; 
Reconhecer a importância assumida pela expansão de 
feiras e de mercados no crescimento económico do século 
XIII;  
Analisar a fixação das fronteiras e do território nacional 
levada a cabo ao longo do século XIII e reconhecida pelo 
Tratado de Alcanizes em 1297;  
Identificar monumentos representativos do período;  
Identificar/aplicar os conceitos: documento; território, 
produção artesanal, comércio, nobreza, clero, concelho, 
carta de foral, ordem religiosa, mosteiro, tratado. 
1383-85 - Um tempo de revolução  
Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a 
crise de 1383-85;  
Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura 
e a primeira grande crise portuguesa; 
Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de 
Avis, de Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das 
Regras;  
Destacar a importância das Cortes de Coimbra na 
legitimação do novo rei, dando início a uma nova dinastia;  
Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota;  
Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, 
crise, burguês*.  
 
 

 

Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o essencial. 
 
 
Portugal no século XIII  
Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais 
(clero, nobreza e povo);  
Sublinhar a importância das comunidades judaica e 
muçulmana na sociedade medieval portuguesa;  
Relacionar a organização do espaço português do século XIII 
com os recursos naturais e humanos e com a distribuição das 
atividades económicas; 
Reconhecer a importância assumida pela expansão de feiras e 
de mercados no crescimento económico do século XIII;  
Analisar a fixação das fronteiras e do território nacional 
levada a cabo ao longo do século XIII e reconhecida pelo 
Tratado de Alcanizes em 1297;  
Identificar monumentos representativos do período;  
Identificar/aplicar os conceitos: documento; território, 
produção artesanal, comércio, nobreza, clero, concelho, carta 
de foral, ordem religiosa, mosteiro, tratado. 
 
1383-85 - Um tempo de revolução  
Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a 
crise de 1383-85;  
Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura e 
a primeira grande crise portuguesa; 
Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de 
Avis, de Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das 
Regras;  
Destacar a importância das Cortes de Coimbra na legitimação 
do novo rei, dando início a uma nova dinastia;  
Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota;  
Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, 
crise, burguês*.  
 
 

 

Manifestou dificuldades na aquisição 

de conhecimentos e atitudes de recusa. 
 
Portugal no século XIII  
Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais 
(clero, nobreza e povo);  
Sublinhar a importância das comunidades judaica e 
muçulmana na sociedade medieval portuguesa;  
Relacionar a organização do espaço português do século 
XIII com os recursos naturais e humanos e com a 
distribuição das atividades económicas; 
Reconhecer a importância assumida pela expansão de 
feiras e de mercados no crescimento económico do século 
XIII;  
Analisar a fixação das fronteiras e do território nacional 
levada a cabo ao longo do século XIII e reconhecida pelo 
Tratado de Alcanizes em 1297;  
Identificar monumentos representativos do período;  
Identificar/aplicar os conceitos: documento; território, 
produção artesanal, comércio, nobreza, clero, concelho, 
carta de foral, ordem religiosa, mosteiro, tratado. 
 
1383-85 - Um tempo de revolução  
Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a 
crise de 1383-85;  
Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura 
e a primeira grande crise portuguesa; 
Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de 
Avis, de Nuno Álvares Pereira, de Álvaro Pais e de João das 
Regras;  
Destacar a importância das Cortes de Coimbra na 
legitimação do novo rei, dando início a uma nova dinastia;  
Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota;  
Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, 
crise, burguês*.  

P
o

rtu
g

a
l n

o
s 

sécu
lo

s X
V

 e 
X

V
I 

Desenvolveu com facilidade as 

capacidades que lhe permitiram um 

excelente desempenho. 

 
Portugal nos séculos XV e XVI  
Identificar as principais etapas do processo de exploração 
da costa ocidental africana;  

Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o 

essencial. 

 
Portugal nos séculos XV e XVI  
Identificar as principais etapas do processo de exploração da 
costa ocidental africana; (DAC) 

Manifestou dificuldades na aquisição 

de conhecimentos e atitudes de recusa. 

 
Portugal nos séculos XV e XVI  
Identificar as principais etapas do processo de exploração 
da costa ocidental africana;  
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Referir a importância do conhecimento dos ventos e das 
correntes marítimas para a progressão pela costa ocidental 
africana;  
Identificar os principais navios e instrumentos náuticos 
utilizados pelos portugueses na expansão marítima;  
Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II;  
Localizar territórios do império português quinhentista;  
Referir o contributo das grandes viagens para o 
conhecimento de novas terras, povos e culturas, 
nomeadamente as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares 
Cabral e de Fernão de Magalhães;  
Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no  
contexto da expansão portuguesa, ressaltando alterações 
provocadas pela expansão, nomeadamente uma maior 
miscigenação étnica, a troca de ideias e de produtos, a 
submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres 
humanos;  
Reconhecer o papel da missionação católica na expansão 
portuguesa;  
Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença;  
Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando 
a sua relação com a expansão marítima; 
Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, 
colonização, escravo, etnia e migração*.  
 

Referir a importância do conhecimento dos ventos e das 
correntes marítimas para a progressão pela costa ocidental 
africana;  
Identificar os principais navios e instrumentos náuticos 
utilizados pelos portugueses na expansão marítima;  
Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II;  
Localizar territórios do império português quinhentista; (DAC) 
Referir o contributo das grandes viagens para o 
conhecimento de novas terras, povos e culturas, 
nomeadamente as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares 
Cabral e de Fernão de Magalhães;  
Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no  
contexto da expansão portuguesa, ressaltando alterações 
provocadas pela expansão, nomeadamente uma maior 
miscigenação étnica, a troca de ideias e de produtos, a 
submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres 
humanos;  
Reconhecer o papel da missionação católica na expansão 
portuguesa;  
Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença;  
Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a 
sua relação com a expansão marítima; 
Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, 
colonização, escravo, etnia e migração*.  

 

Referir a importância do conhecimento dos ventos e das 
correntes marítimas para a progressão pela costa ocidental 
africana;  
Identificar os principais navios e instrumentos náuticos 
utilizados pelos portugueses na expansão marítima;  
Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II;  
Localizar territórios do império português quinhentista;  
Referir o contributo das grandes viagens para o 
conhecimento de novas terras, povos e culturas, 
nomeadamente as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares 
Cabral e de Fernão de Magalhães;  
Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no  
contexto da expansão portuguesa, ressaltando alterações 
provocadas pela expansão, nomeadamente uma maior 
miscigenação étnica, a troca de ideias e de produtos, a 
submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres 
humanos;  
Reconhecer o papel da missionação católica na expansão 
portuguesa;  
Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença;  
Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando 
a sua relação com a expansão marítima; 
Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, 
colonização, escravo, etnia e migração*.  
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 d
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Desenvolveu com facilidade as 

capacidades que lhe permitiram um 

excelente desempenho. 
 

Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião 
em Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-80 como o segundo 
grande momento de crise política e social de Portugal;  
Apontar as causas de descontentamento com o domínio 
filipino que desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro 
de 1640;  
 

Identificar/aplicar o conceito: Restauração. 
 

 

Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o 

essencial. 
 
Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião 
em Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-80 como o segundo 
grande momento de crise política e social de Portugal;  
Apontar as causas de descontentamento com o domínio 
filipino que desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro de 
1640;  
 
                    Identificar/aplicar o conceito: Restauração 

Manifestou dificuldades na aquisição 

de conhecimentos e atitudes de recusa. 

 
Analisar as consequências políticas da morte de D. 
Sebastião em Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-80 como o 
segundo grande momento de crise política e social de 
Portugal;  
Apontar as causas de descontentamento com o domínio 
filipino que desembocaram na revolta do 1.º de Dezembro 
de 1640;  
 
  Identificar/aplicar o conceito: Restauração 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL 

 

SÍNTESE DESCRITIVA 

% 

 

1 

 

Manifestou dificuldades na aquisição de 

conhecimentos e atitudes de recusa. 

0-19% 

 

2 

 

Revelou dificuldades em aplicar os conhecimentos e 

desenvolver capacidades.  

20- 49% 

 

3 

• Muito interessado, está a conseguir superar 

as suas dificuldades. 

• Interessado e participativo está empenhado 

em superar as suas dificuldades. 

• Revela falta de consolidação de 

conhecimentos e dificuldades na sua 

aplicação. 

50-69% 

 

4 

 

Desenvolve com relativa facilidade as capacidades 

que lhe permitiram um bom desempenho. 

 

70-89% 

 

5 

 

Desenvolveu com facilidade as capacidades que lhe 

permitiram um excelente desempenho. 

 

90-100% 
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Perfis de aprendizagens-  H.G.P. 

 
Níveis 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuf.) 

1 
(Muito insuficiente) 

 
Domínios 

P
o

rtu
gal d

o
 sé

cu
lo

 X
V

III ao
 sé

cu
lo

 X
IX

 

Desenvolveu com facilidade as 
capacidades que lhe permitiram um 
excelente desempenho. 
 

Portugal no século XVIII  
Evidenciar a importância do Brasil para a economia 
portuguesa neste período, nomeadamente enquanto 
centro de exploração de ouro e de outros recursos naturais 
e recetáculo de produtos manufaturados portugueses e 
europeus;  
Relacionar os movimentos migratórios livres e forçados 
(comércio de escravos) com a cultura do açúcar e com a 
exploração mineira;  
Evidenciar a importância da introdução de novas culturas 
como a batata e o milho para a melhoria da dieta e para o 
aumento populacional em Portugal;  
Compreender a organização da sociedade de ordens, 
sabendo identificar os diferentes grupos sociais;  
Reconhecer em D. João V um rei absoluto, ressaltando 
manifestações do seu poder (fausto da Corte, cerimónias 
públicas e construções monumentais);  
Demonstrar a importância do legado africano nas 
sociedades portuguesa e brasileira;  
Caracterizar a ação centralizadora do Marquês de Pombal e 
o carácter inovador de algumas das suas políticas, 
nomeadamente na organização do espaço urbano em 
diversas regiões do reino;  
Identificar/aplicar os conceitos: cristão-novo, monarquia 
absoluta, mudança*.  
 

O triunfo do liberalismo  
Identificar e localizar as três invasões napoleónicas, 
realçando a resistência das populações, o carácter 
destrutivo da guerra e o impacto da participação inglesa no 
conflito;  
Analisar a ligação entre a revolução de 1820, o 
descontentamento face à tutela inglesa e à permanência da 
Corte no Brasil;  

N
ível in

term
éd

io
 

Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o essencial. 
 

 
 

Portugal no século XVIII  
Evidenciar a importância do Brasil para a economia 
portuguesa neste período, nomeadamente enquanto centro 
de exploração de ouro e de outros recursos naturais e 
recetáculo de produtos manufaturados portugueses e 
europeus; (DAC) 
Relacionar os movimentos migratórios livres e forçados 
(comércio de escravos) com a cultura do açúcar e com a 
exploração mineira;  
Evidenciar a importância da introdução de novas culturas 
como a batata e o milho para a melhoria da dieta e para o 
aumento populacional em Portugal;  
Compreender a organização da sociedade de ordens, sabendo 
identificar os diferentes grupos sociais;  
Reconhecer em D. João V um rei absoluto, ressaltando 
manifestações do seu poder (fausto da Corte, cerimónias 
públicas e construções monumentais);  
Demonstrar a importância do legado africano nas sociedades 
portuguesa e brasileira;  
Caracterizar a ação centralizadora do Marquês de Pombal e o 
carácter inovador de algumas das suas políticas, 
nomeadamente na organização do espaço urbano em 
diversas regiões do reino;  
Identificar/aplicar os conceitos: cristão-novo, monarquia 
absoluta, mudança*.  
 

O triunfo do liberalismo  
Identificar e localizar as três invasões napoleónicas, realçando 
a resistência das populações, o carácter destrutivo da guerra 
e o impacto da participação inglesa no conflito;  
Analisar a ligação entre a revolução de 1820, o 
descontentamento face à tutela inglesa e à permanência da 
Corte no Brasil;  

N
ível in

term
éd

io
 

Manifestou dificuldades na aquisição 

de conhecimentos e atitudes de recusa. 
 

Portugal no século XVIII  
Evidenciar a importância do Brasil para a economia 
portuguesa neste período, nomeadamente enquanto 
centro de exploração de ouro e de outros recursos naturais 
e recetáculo de produtos manufaturados portugueses e 
europeus;  
Relacionar os movimentos migratórios livres e forçados 
(comércio de escravos) com a cultura do açúcar e com a 
exploração mineira;  
Evidenciar a importância da introdução de novas culturas 
como a batata e o milho para a melhoria da dieta e para o 
aumento populacional em Portugal;  
Compreender a organização da sociedade de ordens, 
sabendo identificar os diferentes grupos sociais;  
Reconhecer em D. João V um rei absoluto, ressaltando 
manifestações do seu poder (fausto da Corte, cerimónias 
públicas e construções monumentais);  
Demonstrar a importância do legado africano nas 
sociedades portuguesa e brasileira;  
Caracterizar a ação centralizadora do Marquês de Pombal e 
o carácter inovador de algumas das suas políticas, 
nomeadamente na organização do espaço urbano em 
diversas regiões do reino;  
Identificar/aplicar os conceitos: cristão-novo, monarquia 
absoluta, mudança*.  
 

O triunfo do liberalismo  
Identificar e localizar as três invasões napoleónicas, 
realçando a resistência das populações, o carácter 
destrutivo da guerra e o impacto da participação inglesa no 
conflito;  
Analisar a ligação entre a revolução de 1820, o 
descontentamento face à tutela inglesa e à permanência da 
Corte no Brasil;  
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Compreender que a Constituição de 1822 significou uma 
rutura relativamente ao absolutismo, ao estabelecer os 
princípios fundamentais do liberalismo;  
Relacionar a guerra civil com a divisão do país entre 
defensores do absolutismo e defensores do liberalismo;  
Identificar/aplicar os conceitos: guerra civil, monarquia 
liberal, Constituição, mudança, rutura*. 
 
 
 
 
 
 

Portugal na segunda metade do século XIX  
 
Relacionar o desenvolvimento da produção 
industrial nas zonas de Lisboa/Setúbal e 
Porto/Guimarães com as inovações tecnológicas 
ocorridas, nomeadamente a introdução da energia a 
vapor e a expansão do caminho-de-ferro;  
Explicar as migrações oitocentistas (para outros 
continentes e dos campos para as cidades), 
relacionando-as com o crescimento populacional e 
com o processo de Industrialização;  
Referir o aparecimento de um novo grupo social 
(operariado), a progressiva perda de privilégios da 
nobreza e a ascensão da burguesia;  
Analisar o processo que desembocou na abolição da 
escravatura e da pena de morte; 
Identificar/aplicar os conceitos: indústria, 
operariado. 
 

Compreender que a Constituição de 1822 significou uma 
rutura relativamente ao absolutismo, ao estabelecer os 
princípios fundamentais do liberalismo;  
Relacionar a guerra civil com a divisão do país entre 
defensores do absolutismo e defensores do liberalismo;  
Identificar/aplicar os conceitos: guerra civil, monarquia 
liberal, Constituição, mudança, rutura*. 
 
 
 
 
 
 

Portugal na segunda metade do século XIX  
 
Relacionar o desenvolvimento da produção industrial 
nas zonas de Lisboa/Setúbal e Porto/Guimarães com 
as inovações tecnológicas ocorridas, nomeadamente a 
introdução da energia a vapor e a expansão do 
caminho-de-ferro;  
Explicar as migrações oitocentistas (para outros 
continentes e dos campos para as cidades), 
relacionando-as com o crescimento populacional e 
com o processo de Industrialização;  
Referir o aparecimento de um novo grupo social 
(operariado), a progressiva perda de privilégios da 
nobreza e a ascensão da burguesia;  
Analisar o processo que desembocou na abolição da 
escravatura e da pena de morte; 
Identificar/aplicar os conceitos: indústria, operariado. 
 

Compreender que a Constituição de 1822 significou uma 
rutura relativamente ao absolutismo, ao estabelecer os 
princípios fundamentais do liberalismo;  
Relacionar a guerra civil com a divisão do país entre 
defensores do absolutismo e defensores do liberalismo;  
Identificar/aplicar os conceitos: guerra civil, monarquia 
liberal, Constituição, mudança, rutura*. 
 
 
 
 
 
 

Portugal na segunda metade do século XIX  
 
Relacionar o desenvolvimento da produção 
industrial nas zonas de Lisboa/Setúbal e 
Porto/Guimarães com as inovações tecnológicas 
ocorridas, nomeadamente a introdução da energia a 
vapor e a expansão do caminho-de-ferro;  
Explicar as migrações oitocentistas (para outros 
continentes e dos campos para as cidades), 
relacionando-as com o crescimento populacional e 
com o processo de Industrialização;  
Referir o aparecimento de um novo grupo social 
(operariado), a progressiva perda de privilégios da 
nobreza e a ascensão da burguesia;  
Analisar o processo que desembocou na abolição da 
escravatura e da pena de morte; 
Identificar/aplicar os conceitos: indústria, 
operariado. 
 

P
o

rtu
gal  n

o
 sé

cu
lo

 X
X

 

Desenvolveu com facilidade as 
capacidades que lhe permitiram um 
excelente desempenho. 
A revolução Republicana  
Explicar como o desgaste da monarquia 
constitucional conduziu à revolução republicana;  
Analisar princípios da Constituição de 1911 
característicos de um regime republicano;  
Identificar medidas governativas da 1.ª República 
relacionadas com a educação e com os direitos dos 
trabalhadores;  

Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o essencial. 
 

 
A revolução Republicana  
Explicar como o desgaste da monarquia constitucional 
conduziu à revolução republicana;  
Analisar princípios da Constituição de 1911 
característicos de um regime republicano;  
Identificar medidas governativas da 1.ª República 
relacionadas com a educação e com os direitos dos 
trabalhadores;  

Manifestou dificuldades na aquisição 
de conhecimentos e atitudes de recusa. 
A revolução Republicana  
Explicar como o desgaste da monarquia 
constitucional conduziu à revolução republicana;  
Analisar princípios da Constituição de 1911 
característicos de um regime republicano;  
Identificar medidas governativas da 1.ª República 
relacionadas com a educação e com os direitos dos 
trabalhadores;  
Identificar/aplicar os conceitos: revolução, rutura, 
república, alfabetização, greve. 
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Identificar/aplicar os conceitos: revolução, rutura, 
república, alfabetização, greve. 
 
Os anos de ditadura  
Sintetizar as principais características do Estado 
Novo, nomeadamente a ausência de liberdade 
individual, a existência da censura e de polícia 
política, a repressão do movimento sindical e a 
existência de um partido único; 
Relacionar a guerra colonial com a noção de império 
no contexto do Estado Novo; 
Identificar/aplicar os conceitos: ditadura, censura, 
guerra colonial, oposição, liberdade de expressão. 
 
O 25 de abril e a construção da democracia até à 
atualidade  
Reconhecer os motivos que conduziram a revolução 
do 25 de abril, bem como algumas das mudanças 
operadas;  
Caracterizar o essencial do processo de 
democratização entre 1975 e 1982;  
Identificar/aplicar os conceitos: democracia, 
descolonização, direito de voto, câmara municipal, 
junta de freguesia, UE, ONU, PALOP, sociedade 
multicultural*. 

Identificar/aplicar os conceitos: revolução, rutura, 
república, alfabetização, greve. 
 
Os anos de ditadura  
Sintetizar as principais características do Estado Novo, 
nomeadamente a ausência de liberdade individual, a 
existência da censura e de polícia política, a repressão 
do movimento sindical e a existência de um partido 
único; 
Relacionar a guerra colonial com a noção de império 
no contexto do Estado Novo; 
Identificar/aplicar os conceitos: ditadura, censura, 
guerra colonial, oposição, liberdade de expressão. 
 
O 25 de abril e a construção da democracia até à 
atualidade  
Reconhecer os motivos que conduziram a revolução 
do 25 de abril, bem como algumas das mudanças 
operadas;  
Caracterizar o essencial do processo de 
democratização entre 1975 e 1982; (DAC) 
Identificar/aplicar os conceitos: democracia, 
descolonização, direito de voto, câmara municipal, 
junta de freguesia, UE, ONU, PALOP, sociedade 
multicultural*. 

 
Os anos de ditadura  
Sintetizar as principais características do Estado 
Novo, nomeadamente a ausência de liberdade 
individual, a existência da censura e de polícia 
política, a repressão do movimento sindical e a 
existência de um partido único; 
Relacionar a guerra colonial com a noção de império 
no contexto do Estado Novo; 
Identificar/aplicar os conceitos: ditadura, censura, 
guerra colonial, oposição, liberdade de expressão. 
 
O 25 de abril e a construção da democracia até à 
atualidade  
Reconhecer os motivos que conduziram a revolução 
do 25 de abril, bem como algumas das mudanças 
operadas;  
Caracterizar o essencial do processo de 
democratização entre 1975 e 1982;  
Identificar/aplicar os conceitos: democracia, 
descolonização, direito de voto, câmara municipal, 
junta de freguesia, UE, ONU, PALOP, sociedade 
multicultural*. 

P
o

rtu
gal  h

o
je

 
 Desenvolveu com facilidade as 

capacidades que lhe permitiram um 
excelente desempenho. 
 
A população portuguesa  
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com a população e utilizando 
diferentes formas de representação 
cartográfica (em suporte físico ou digital);  
Comparar a distribuição de diferentes 
fenómenos demográficos/indicadores 
demográficos à escala nacional, estabelecendo 
relações de causalidade e ou de 
interdependência;  
Explicar a ação de fatores naturais e humanos 
na distribuição da população e do povoamento 

Desenvolveu capacidades e adquiriu 

conhecimentos de acordo com o essencial. 
 

 
A população portuguesa  
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com a população e utilizando 
diferentes formas de representação cartográfica 
(em suporte físico ou digital);  
Comparar a distribuição de diferentes 
fenómenos demográficos/indicadores 
demográficos à escala nacional, estabelecendo 
relações de causalidade e ou de 
interdependência;  
Explicar a ação de fatores naturais e humanos na 
distribuição da população e do povoamento no 

Manifestou dificuldades na aquisição 
de conhecimentos e atitudes de 
recusa. 
 
A população portuguesa  
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com a população e utilizando 
diferentes formas de representação 
cartográfica (em suporte físico ou digital);  
Comparar a distribuição de diferentes 
fenómenos demográficos/indicadores 
demográficos à escala nacional, estabelecendo 
relações de causalidade e ou de 
interdependência;  
Explicar a ação de fatores naturais e humanos 
na distribuição da população e do povoamento 
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no território nacional (áreas atrativas e áreas 
repulsivas); 
Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as caraterísticas e a distribuição dos fenómenos 
demográficos.  
Identificar/aplicar os conceitos: censos, NUT, 
distrito, população absoluta, crescimento 
natural, saldo migratório, esperança vida à 
nascença, mortalidade infantil, envelhecimento 
da população, densidade populacional, área 
atrativa, área repulsiva. 
 
Os lugares onde vivemos  
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com as áreas de fixação humana 
usando terminologia geográfica apropriada;  
Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e 
conhecer as caraterísticas e a distribuição da 
população urbana e rural;  
Comparar o espaço rural com o espaço urbano, 
em Portugal, enunciando diferenças ao nível 
das atividades económicas, ocupação dos 
tempos livres, tipo de construções e modos de 
vida;  
Elaborar pesquisas documentais sobre 
problemas da vida quotidiana (por exemplo: 
pobreza, envelhecimento, despovoamento, 
etc.) das áreas rurais e urbanas, em Portugal, à 
escala local e nacional;  
Identificar fatores responsáveis pela ocorrência 
de problemas sociais que afetam as áreas rurais 
e áreas urbanas;  
Identificar ações a empreender de formas a 
solucionar ou mitigar alguns problemas sociais; 
Descrever as relações de complementaridade e 
interdependência entre diferentes lugares e 
regiões do território à escala local e nacional;  
Reconhecer algumas características ambientais, 
sociais, culturais e paisagísticas que conferem 

território nacional (áreas atrativas e áreas 
repulsivas); 
Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as caraterísticas e a distribuição dos fenómenos 
demográficos.  
Identificar/aplicar os conceitos: censos, NUT, 
distrito, população absoluta, crescimento 
natural, saldo migratório, esperança vida à 
nascença, mortalidade infantil, envelhecimento 
da população, densidade populacional, área 
atrativa, área repulsiva. 
 
Os lugares onde vivemos  
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com as áreas de fixação humana 
usando terminologia geográfica apropriada;  
Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as caraterísticas e a distribuição da população 
urbana e rural;  
Comparar o espaço rural com o espaço urbano, 
em Portugal, enunciando diferenças ao nível das 
atividades económicas, ocupação dos tempos 
livres, tipo de construções e modos de vida;  
Elaborar pesquisas documentais sobre problemas 
da vida quotidiana (por exemplo: pobreza, 
envelhecimento, despovoamento, etc.) das áreas 
rurais e urbanas, em Portugal, à escala local e 
nacional;  
Identificar fatores responsáveis pela ocorrência 
de problemas sociais que afetam as áreas rurais e 
áreas urbanas;  
Identificar ações a empreender de formas a 
solucionar ou mitigar alguns problemas sociais; 
Descrever as relações de complementaridade e 
interdependência entre diferentes lugares e 
regiões do território à escala local e nacional;  
Reconhecer algumas características ambientais, 
sociais, culturais e paisagísticas que conferem 
identidade a Portugal e à população portuguesa.  

no território nacional (áreas atrativas e áreas 
repulsivas); 
Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as caraterísticas e a distribuição dos fenómenos 
demográficos.  
Identificar/aplicar os conceitos: censos, NUT, 
distrito, população absoluta, crescimento 
natural, saldo migratório, esperança vida à 
nascença, mortalidade infantil, envelhecimento 
da população, densidade populacional, área 
atrativa, área repulsiva. 
 
Os lugares onde vivemos  
Analisar a distribuição de diferentes fenómenos 
relacionados com as áreas de fixação humana 
usando terminologia geográfica apropriada;  
Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e 
conhecer as caraterísticas e a distribuição da 
população urbana e rural;  
Comparar o espaço rural com o espaço urbano, 
em Portugal, enunciando diferenças ao nível 
das atividades económicas, ocupação dos 
tempos livres, tipo de construções e modos de 
vida;  
Elaborar pesquisas documentais sobre 
problemas da vida quotidiana (por exemplo: 
pobreza, envelhecimento, despovoamento, 
etc.) das áreas rurais e urbanas, em Portugal, à 
escala local e nacional;  
Identificar fatores responsáveis pela ocorrência 
de problemas sociais que afetam as áreas rurais 
e áreas urbanas;  
Identificar ações a empreender de formas a 
solucionar ou mitigar alguns problemas sociais; 
Descrever as relações de complementaridade e 
interdependência entre diferentes lugares e 
regiões do território à escala local e nacional;  
Reconhecer algumas características ambientais, 
sociais, culturais e paisagísticas que conferem 
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identidade a Portugal e à população 
portuguesa.  
Identificar/ aplicar os conceitos: povoamento 
rural, povoamento urbano, povoamento 
urbano, êxodo rural, taxa de urbanização, 
equipamento coletivo, saneamento básico, 
litoralização*. 
 
As atividades económicas que desenvolvemos  
Caracterizar os principais setores de atividades 
económicas e a evolução da distribuição da 
população por setores de atividade, à escala 
local e nacional, usando gráficos e mapas;  
Utilizar diferentes formas de representação 
cartográfica (em suporte físico ou digital) na 
análise da distribuição das diferentes atividades 
económicas no país, à escala local e nacional;  
Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e 
conhecer as características e a distribuição das 
atividades económicas.  
Identificar/aplicar os conceitos: população 
ativa, sectores de atividade. 
 
 
Como ocupamos os tempos livres  
Exemplificar a importância do lazer e das 
diferentes formas de turismo em Portugal;  
Localizar em diferentes representações 
cartográficas as principais áreas de proteção 
ambiental em Portugal;  
Identificar fatores responsáveis por problemas 
ambientais que afetam o território nacional;  
Exemplificar ações a empreender, no sentido 
de solucionar ou mitigar problemas ambientais 
que afetam o território nacional, relacionando-
os com os ODS;  
Identificar/aplicar os conceitos: lazer, turismo, 
Parque Nacional e Reserva Natural, paisagem, 
património (natural, cultural), ambiente. 

Identificar/ aplicar os conceitos: povoamento 
rural, povoamento urbano, povoamento urbano, 
êxodo rural, taxa de urbanização, equipamento 
coletivo, saneamento básico, litoralização*. 
 
As atividades económicas que desenvolvemos  
Caracterizar os principais setores de atividades 
económicas e a evolução da distribuição da 
população por setores de atividade, à escala local 
e nacional, usando gráficos e mapas;  
Utilizar diferentes formas de representação 
cartográfica (em suporte físico ou digital) na 
análise da distribuição das diferentes atividades 
económicas no país, à escala local e nacional;  
Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as características e a distribuição das atividades 
económicas.  
Identificar/aplicar os conceitos: população ativa, 
sectores de atividade. 
 
 
 
Como ocupamos os tempos livres  
Exemplificar a importância do lazer e das 
diferentes formas de turismo em Portugal;  
Localizar em diferentes representações 
cartográficas as principais áreas de proteção 
ambiental em Portugal;  
Identificar fatores responsáveis por problemas 
ambientais que afetam o território nacional;  
Exemplificar ações a empreender, no sentido de 
solucionar ou mitigar problemas ambientais que 
afetam o território nacional, relacionando-os 
com os ODS;  
Identificar/aplicar os conceitos: lazer, turismo, 
Parque Nacional e Reserva Natural, paisagem, 
património (natural, cultural), ambiente. 
 
 

identidade a Portugal e à população 
portuguesa.  
Identificar/ aplicar os conceitos: povoamento 
rural, povoamento urbano, povoamento 
urbano, êxodo rural, taxa de urbanização, 
equipamento coletivo, saneamento básico, 
litoralização*. 
 
As atividades económicas que desenvolvemos  
Caracterizar os principais setores de atividades 
económicas e a evolução da distribuição da 
população por setores de atividade, à escala 
local e nacional, usando gráficos e mapas;  
Utilizar diferentes formas de representação 
cartográfica (em suporte físico ou digital) na 
análise da distribuição das diferentes atividades 
económicas no país, à escala local e nacional;  
Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e 
conhecer as características e a distribuição das 
atividades económicas.  
Identificar/aplicar os conceitos: população 
ativa, sectores de atividade. 
 
 
Como ocupamos os tempos livres  
Exemplificar a importância do lazer e das 
diferentes formas de turismo em Portugal;  
Localizar em diferentes representações 
cartográficas as principais áreas de proteção 
ambiental em Portugal;  
Identificar fatores responsáveis por problemas 
ambientais que afetam o território nacional;  
Exemplificar ações a empreender, no sentido 
de solucionar ou mitigar problemas ambientais 
que afetam o território nacional, relacionando-
os com os ODS;  
Identificar/aplicar os conceitos: lazer, turismo, 
Parque Nacional e Reserva Natural, paisagem, 
património (natural, cultural), ambiente. 
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O Mundo mais perto de nós  
Comparar as vantagens e as desvantagens da 
utilização dos diferentes modos de transporte 
(rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e 
fluvial);  
Relacionar a distribuição das redes de 
transporte com a distribuição da população e 
atividades económicas;  
Discutir a importância do desenvolvimento das 
telecomunicações nas atividades humanas e 
qualidade de vida, dando exemplos concretos 
referentes à situação em Portugal;  
 
Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as caraterísticas e a distribuição das redes de 
transporte;  
Identificar/aplicar os conceitos: distância-
tempo, distância-custo, acessibilidade, redes e 
modos transporte; telecomunicações, 
globalização*. 

 
 

 

O Mundo mais perto de nós  
Comparar as vantagens e as desvantagens da 
utilização dos diferentes modos de transporte 
(rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e 
fluvial);  
Relacionar a distribuição das redes de transporte 
com a distribuição da população e atividades 
económicas;  
Discutir a importância do desenvolvimento das 
telecomunicações nas atividades humanas e 
qualidade de vida, dando exemplos concretos 
referentes à situação em Portugal;  
 
Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as caraterísticas e a distribuição das redes de 
transporte;  
Identificar/aplicar os conceitos: distância-tempo, 
distância-custo, acessibilidade, redes e modos 
transporte; telecomunicações, globalização*. 

 
O Mundo mais perto de nós  
Comparar as vantagens e as desvantagens da 
utilização dos diferentes modos de transporte 
(rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e 
fluvial);  
Relacionar a distribuição das redes de 
transporte com a distribuição da população e 
atividades económicas;  
Discutir a importância do desenvolvimento das 
telecomunicações nas atividades humanas e 
qualidade de vida, dando exemplos concretos 
referentes à situação em Portugal;  
 
Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer 
as caraterísticas e a distribuição das redes de 
transporte;  
Identificar/aplicar os conceitos: distância-
tempo, distância-custo, acessibilidade, redes e 
modos transporte; telecomunicações, 
globalização*. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

  
DOMÍNIOS 

 
METAS 

 
Indicadores  

Instrumentos 
de Avaliação 

 
 

RELIGIÃO E 
EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA 

 

A. Compreender o que são o 
fenómeno religioso e a 
experiência religiosa. 

 

 

• Aquisição de 
conhecimentos  - 20% 

 
Desenvolvimento cognitivo: o 
aluno conhece, compreende e 
aplica os conteúdos programáticos 
(16%) 
- Aplicação das TIC (2%) 
- Língua portuguesa/ correção na 
expressão oral e escrita; (2%) 

 

• Aplicação de 
Conhecimentos  - 30% 

 
- Criatividade; (5%) 
- Autonomia; (5%) 
- Realização das tarefas/trabalhos 
propostos   (10 %) 
- Organização do caderno diário. ( 
10%) 

 

• Valores e Atitudes - 50%  
 

- Assiduidade / pontualidade ( 5%) 
-Responsabilidade/Cidadania 
(cumprimento de regras, material, …) 
( 10%) 
-Interesse/participação/empenho;  ( 
10%) 
 -Atenção, espírito crítico, iniciativa; 
(10%) 
- Comportamento;   (15%) 

 
 
- Fichas de 
trabalho /  
Questionários                         
- Fichas de 
avaliação /                      
Trabalhos/Tarefas 

de investigação               

 
-Caderno/Capa 
do Aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grelhas de 
observação;  
- Registos de 
incidentes  
- Observação de 

comportamentos 

B. Construir uma chave de 
leitura religiosa da pessoa, da 
vida e da história. 
 

 
 
 
 
 

CULTURA CRISTÃ 
E 

VISÃO CRISTÃ DA 
VIDA 

 

E. Identificar o núcleo central 
do cristianismo e do 
catolicismo 

F. Conhecer a mensagem e 
cultura bíblicas. 
 

G. Identificar os valores 
evangélicos. 
 

L. Reconhecer exemplos 
relevantes do património 
artístico criados com um 
fundamento religioso. 

 
 

ÉTICA E MORAL 

  

O. Reconhecer a proposta do 
agir ético cristão em situações 
vitais do quotidiano. 

P. Promover o bem comum e 
o cuidado do outro. 

Q. Amadurecer a sua 
responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o 
mundo. 

R. Identificar o fundamento 
religioso da moral cristã. 
 

S. Reconhecer, à luz da 
mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 
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Perfis de aprendizagens 
 

      Níveis 
 

Domínios 

5 
(Muito Bom) 

4 
(Bom) 

3 
(Suficiente) 

2 
(Insuficiente) 

1 
(Muito Insuficiente) 

R
E

L
IG

IÃ
O

 E
 

E
X

P
E

R
IÊ

N
C

IA
 R

E
L

IG
IO

S
A

 

 

Desempenho muito bom relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:   
 
A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a 
experiência religiosa 
 
B. Construir uma chave de leitura religiosa da 
pessoa, da vida e da história. 

 
 
 

 
 
 

 
      N 

Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 

Desempenho suficiente relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:  

 
A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a 
experiência religiosa 
 
B. Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, 
da vida e da história. 

 
 

 
 
 
 

 
N 
Í 
V 
E 
L 
 
I 
N 
T 
E 
R 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio:   

 
A. Compreender o que são o fenómeno religioso e a 
experiência religiosa 
 
B. Construir uma chave de leitura religiosa da 
pessoa, da vida e da história. 

 

C
U

L
T

U
R

A
 C

R
IS

T
Ã

 E
 

V
IS

Ã
O

 C
R

IS
T

Ã
 D

A
 V

ID
A

 

 

Desempenho muito bom relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:   
 
 

E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do 
catolicismo. 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
G. Identificar os valores evangélicos. 
L. Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso. 
 

Desempenho suficiente relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:  
 
 

E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do 
catolicismo. 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
G. Identificar os valores evangélicos. 
L. Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso. 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio:   
 
E. Identificar o núcleo central do cristianismo e do 
catolicismo. 
F. Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
G. Identificar os valores evangélicos. 
L. Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso. 
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É
T

IC
A

 E
 M

O
R

A
L

 

Desempenho muito bom relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:   
 

O. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. 
P. Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
Q. Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. 
R. Identificar o fundamento religioso da moral 
cristã. 
S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a 
dignidade da pessoa humana. 

 

M 
É 
D 
I 
O 
 
 
 
 

 

Desempenho suficiente relativamente  
aos conhecimentos, capacidades e  
atitudes previstos para este domínio:  
 
O. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. 
P. Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
Q. Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. 
R. Identificar o fundamento religioso da moral cristã. 
S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana 

M 
É 
D 
I 
O 
 
 
 
 
 

 
 

Desempenho muito insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos para este domínio:  
  
O. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. 
P. Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
Q. Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. 
R. Identificar o fundamento religioso da moral 
cristã. 
S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a 
dignidade da pessoa humana. 

 



Agrupamento de Escolas do Alandroal 
Perfil de Aprendizagens – HISTÓRIA – 3º ciclo 

Ano letivo 2022/23 

Domínios 
 

Niveis 

1 2 3 4 5 

Te
m

p
o

ra
lid

ad
e 

 e
 

es
p

ac
ia

lid
ad

e Não revela qualquer tipo de 
orientação espacial; Não 
localiza no tempo eventos e 
processos históricos; Não é 
capaz de caraterizar as 
diferentes fases da evolução 
histórica; Evidencia 
dificuldades, muito 
significativas, em relacionar o 
passado com o presente; 

Revela dificuldade em localizar 
no espaço as diferentes 
sociedades humanas estudadas; 
Identifica, com muita dificuldade, 
eventos e processos históricos; 
Revela dificuldades em 
caraterizar as diferentes fases da 
evolução histórica e em distinguir 
momentos de transição e rutura; 
Evidencia dificuldades 
significativas em relacionar o 
passado e o presente; 

; Localiza no espaço, 
pontualmente, diferentes aspetos 
das sociedades humanas 
estudadas; Localiza, 
pontualmente, acontecimentos, 
utilizando algumas noções de 
multiplicidade temporal; 
Identifica, embora com 
incorreções, as principais fases da 
evolução histórica e momentos 
de rutura; Relaciona o passado 
com o presente, em algumas 
ocasiões 

Localiza, corretamente, no 
espaço geográfico; Localiza no 
espaço, com frequência, 
diferentes aspetos das 
sociedades humanas estudadas; 
Localiza, frequentemente, 
acontecimentos utilizando 
algumas noções de 
multiplicidade temporal; 
Relaciona o passado e o 
presente, na maioria das 
situações 

Localiza com muita facilidade, 
no espaço geográfico; 
localiza, com pertinência 
diferentes aspetos das 
sociedades humanas no 
espaço; Aplica noções de 
multiplicidade temporal. 
Distingue ritmos de evolução 
em sociedades diferentes; 
Relaciona, criticamente, o 
passado com o futuro; 
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Não consegue analisar 
documentos escritos, 
iconográficos, gráficos e 
cartográficos; Não manifesta 
interesse em pesquisar 
informações; Não recolhe 
informação e não a regista; 
Revela profundas 
dificuldades na interpretação 
das mensagens contidas na 
documentação histórica ou 
historiográfica; Não formula 
hipóteses de interpretação 
de factos 

Nem sempre consegue analisar 
documentos escritos, 
iconográficos, gráficos e 
cartográficos; Manifesta um 
interesse reduzido em pesquisar 
informações; Recolhe, de forma 
incompleta a informação e/ ou 
regista-a de forma incorreta; 
Denota grande dificuldade na 
interpretação das mensagens 
contidas na documentação; 
Raramente formula hipóteses de 
interpretação de factos históricos 

Consegue, pontualmente, 
analisar documentos escritos, 
iconográficos, gráficos e 
cartográficos; Manifesta algum 
interesse em pesquisar 
informações; Recolhe, de forma 
incompleta a informação e/ ou 
regista-a de forma correta; 
Denota dificuldade na 
interpretação das mensagens 
contidas na documentação; 
Pontualmente formula hipóteses 
de interpretação de factos 
históricos 

Consegue, frequentemente, 
analisar documentos escritos, 
iconográficos, gráficos e 
cartográficos; Manifesta 
interesse em pesquisar 
informações; Recolhe, de forma 
completa a informação e/ ou 
regista-a de forma correta; 
Revela facilidade na 
interpretação das mensagens 
contidas na documentação; 
Frequentemente, formula 
hipóteses de interpretação de 
factos históricos 

 Analisa com facilidade 
documentos escritos, 
iconográficos, gráficos e 
cartográficos; Manifesta 
muito interesse em pesquisar 
informações; Recolhe, de 
forma completa a informação 
e/ ou regista-a e organiza-a 
de forma correta; Interpreta, 
com facilidade; as mensagens 
contidas na documentação; 
Formula hipóteses de 
interpretação de factos 
históricos; 
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Revela muitas dificuldades 
em exprimir os seus 
conhecimentos e raciocínios; 
Apresenta um vocabulário 
específico da disciplina com 
lacunas graves; Comunica de 
forma incoerente quando 
questionado, em 
debates/discussões; Revela 
muitas dificuldades na 
utilização das TIC para 
transmitir conhecimentos; 

Revela dificuldades em exprimir 
os seus conhecimentos e 
raciocínios; Apresenta um 
vocabulário específico da 
disciplina com lacunas ou aplica-o 
de forma incorreta; Comunica de 
forma pouco coerente quando 
questionado, em 
debates/discussões; Revela 
dificuldades na utilização das TIC 
para transmitir conhecimentos 

Exprime, pontualmente, com 
correção os seus conhecimentos 
e raciocínios; Utiliza algum 
vocabulário específico da 
disciplina e preocupa-se em 
melhorá-lo; Comunica de forma 
coerente, cometendo algumas 
incorreções quando questionado, 
em debates/discussões; Utiliza as 
TIC para transmitir 
conhecimentos, mas apresenta 
dificuldades pontuais; 

Exprime com correção os seus 
conhecimentos e raciocínios; 
Utiliza adequadamente o 
vocabulário específico da 
disciplina e preocupa-se em 
enriquecê-lo; Comunica de forma 
coerente e correta quando 
questionado, em 
debates/discussões; Utiliza as TIC 
para transmitir conhecimentos; 

Revela grande correção na 
expressão dos seus 
conhecimentos e raciocínios; 
Aplica, em todas as situações, 
o vocabulário específico da 
disciplina; Comunica de 
forma correta e crítica, 
utilizando um vocabulário 
enriquecido, quando 
questionado, em 
debates/discussões; Utiliza as 
TIC para transmitir 
conhecimentos; 
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