CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL (6ºANO)

Conhecimentos e
capacidades
(70%)

Domínios
avaliação

Instrumentos de recolha de
informação

Parâmetros/Competências
Além da aquisição e desenvolvimento de competências específicas no domínio da História e da Geografia de
Portugal, considera-se relevante:
- Ler e interpretar a informação documental

1º e 2º períodos


Testes de avaliação (50%)



Trabalhos Individuais, fichas
trabalho, trabalhos de grupo e
pesquisa (10%) – utilização
grelhas próprias para recolha
informação

- Selecionar a informação relevante
- Organizar a informação recolhida
- Participar nas atividades desenvolvidas na sala de aula
- Realizar as tarefas distribuídas

de
de
de
de



Participação oral e escrita – grelhas
de observação de aula (5%)



Leitura (5%)

- Realizar os trabalhos de casa
- Realizar as tarefas que lhe são atribuídas

Nº de Instrumentos
(por período)
 1 ou 2 Testes de avaliação
em cada período
3º Período
 1 ou 2 Testes de avaliação
Com regularidade nas aulas
-Observação direta
- Fichas formativas de trabalho

- Intervir adequadamente

Atitudes e
comportamentos
(30%)

- Revelar exatidão e pontualidade no cumprimento das tarefas
- Cumprir com responsabilidade as tarefas atribuídas
- Cumprir as normas de pontualidade
- Assumir um comportamento correto na sala de aula
- Aceitar, com recetividade, as orientações do professor
- Apresentar os materiais indispensáveis à consecução da aula
- Assumir atitudes de curiosidade intelectual
- Organizar o caderno da disciplina
- Revelar iniciativa

Perfil do aluno em História e Geografia de Portugal:
Perfil de aprendizagens específicas em História e Geografia de Portugal
O aluno deve conseguir:
- Situar-se no país e no mundo em que vive, aplicando noções operatórias de espaço e de tempo;
- Utilizar conhecimentos básicos sobre a realidade portuguesa, do presente e do passado, aplicando as
noções de evolução e de multicausalidade;
- Aplicar, na abordagem da realidade física e social, técnicas elementares de pesquisa e a organização
sistemática de dados, utilizando técnicas diversas de comunicação;
- Explicar e valorizar elementos do património histórico português;
- Manifestar respeito por outros povos e culturas

Aprovado em Conselho Pedagógico de 13 de setembro de 2018

Grelhas de observação de:
- Autonomia – 5%
- Organização – 10%
- Pontualidade – 5%
- Comportamento – 5%
- Responsabilidade – 5%

Grelhas de Observação, com
regularidade nas aulas, relativas a:


Caderno diário



Trabalhos de casa



Assiduidade



Material necessário



Comportamento

