
 
 

2ºCEB Departamento de Ciências Sociais e Humanas Disciplina de HGP 
(História e Geografia de Portugal) 

Domínios  Áreas de 
competência 

Descritores de desempenho Instrumentos de 
Avaliação 

Peso % 

SABER 
[Conhecimentos] 

 
 
 

 

 
SABER FAZER 

[Capacidades] 
 

A. Linguagens e 

textos 

B. Informação e 

comunicação 

C. Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

D. Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

E. Relacionamento 

interpessoal 

F. Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

G. Bem-estar, saúde 

e ambiente 

H. Sensibilidade 

estética e artística 

I - Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

J - Consciência e 

domínio do corpo. 

Na avaliação destes domínios, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes áreas de 
competências: A, B, C, D, H, I. 

  

· Utiliza referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, 
século, ano, era; (A; B; C; I)  

·  Localiza em representações cartográficas de diversos tipos os locais e/ou fenómenos 
históricos referidos; (A; B; C; I)  

· Interpreta fontes históricas diversificadas (A, B, I); 

· Seleciona a informação relevante (A, C, D, I); 

· Contextualiza os acontecimentos históricos (C, D, I); 

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

· Aplica os conhecimentos adquiridos a novas situações (C, D, I); 

· Localiza no espaço e no tempo realidades históricas (I); 

· Revela conhecimento, cultura e informação (I); 

· Desenvolve sensibilidade estética e artística (H); 

· Desenvolve capacidade de síntese (C, D); 

· Desenvolve a capacidade crítica/analítica (C, D); 

· Comunica utilizando o vocabulário específico da disciplina (A, B, I). 

 IA1- Ficha de avaliação 
(1+1+1) 

40% 

 IA2- Questão de aula 
(2+2+1) 

10% 

 IA3-Participação na aula 10% 

 IA4- Fichas de trabaho de 
pares/grupo 
(2+2+1) 

10% 

 IA5- Outros trabalhos 
(docente/aluno em 
substituição dos 
instrumento de avaliação 
IA2 e/ou IA4) 

 

 70% 

 
 
 
 

SABER SER 
[Atitudes e Valores] 

 

Na avaliação deste domínio, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes áreas de 
competências: E, F, G, J. 

  

Responsabilidade e Integridade  

 Cumpre as regras  

 Apresenta o material necessário e organizado 

 Realiza as tarefas 

Observação direta 
Registos de participação 
oral/ escrita 

10 

Cidadania e Participação  

 Coopera  nas atividades 

 Respeita os outros 

Registos de observação 
de atitudes 
/comportamentos 

10 

Empenho e Atitude crítica 

 É empenhado 

 Tem espírito crítico 

Observação direta 
 
Fichas de autoavaliação 

10 
 

-- 

 30% 


