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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: História e Geografia de Portugal                                                                      Ano/Ciclo: 2º ciclo 

 

Domínios de 
avaliação 

Ponderação 
dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa 
de avaliação | instrumento de 

recolha de informação) 

Compreensão 
Histórico-geográfica 
 

● Temporalidade 
● Espacialidade 
● Contextualização  

 

 
 
 

60% 
 
 

Interpreta muito facilmente diferentes tipos de mapa, identificando 
os seus elementos: rosa dos ventos, título, legenda, escala e fonte.  

 
 
 
 
Técnica: Testagem 
Tarefa de avaliação: teste, 
questionário, mapa de conceitos, 
questão aula, guião de exploração, 
ficha de trabalho 
 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelha de classificação/ relatório 
 

Técnica: Análise 
Tarefa de avaliação: mapa de 
conceitos, trabalho de 
pesquisa/prático, relatório, cartaz, 
infográfico, apresentação oral, 
registos diários.  
  
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Rubrica/Análise de 
conteúdo/Grelha de 
avaliação/Lista de Verificação/ 
Escala de classificação 
 
Técnica: Observação 

Instrumentos de recolha de 
informação:  

Registo de incidentes críticos, 
Grelha de observação, Lista de 
verificação, Escala de classificação 
 
Técnica: Inquérito 

Instrumentos de recolha de 
informação: questionário (auto e 
heteroavaliação  

 

Localiza, com muita facilidade, Portugal Continental e Insular em 
relação a diferentes espaços geográficos com recurso a pontos 
cardeais, colaterais e a outros elementos geográficos de referência.  
Identifica, com muita facilidade, tipos de relevo, clima, hidrografia e 
vegetação, reconhecendo alterações na paisagem decorrentes da 
ação humana.  
Reconhece com facilidade as diferenças entre a população rural e 
urbana, os seus modos de vida e atividades. 
Compreende com facilidade o papel de Portugal no Mundo, as 
instituições em que se insere e a sua importância geopolítica.  
Aplica com muita facilidade as TIC e as TIG. 
Utiliza com muita facilidade os referentes/unidades de tempo 
histórico: ac., dc., milénio, século, ano,… 
Localiza no tempo e no espaço, (em representações cartográficas) 
com muita precisão, locais/acontecimentos /eventos históricos. 
Interpreta, com muita facilidade, cronologias, tabelas e frisos 
cronológicos. 
Aplica com muito rigor os conhecimentos/conceitos adquiridos em 
diferentes contextos históricos. 
Reconhece muito facilmente aspetos económicos, demográficos, 
sociais, políticos e culturais do devir histórico. 
Estabelece com muita facilidade relações entre passado/presente 
da história nacional. 
Respeita e valoriza o património histórico e cultural/artístico, a 
diversidade étnica, ideológica, as interações entre as diferentes 
culturas e a biodiversidade de forma excelente. 

 
Utilização de 
fontes/Tratamento 
de informação 
 

 
 

  15% 
 

Distingue com muita facilidade fontes de informação histórica 
selecionando e organizando dados de diversas fontes (relevantes 
para as temáticas em estudo), de forma autónoma e rigorosa. 
Planifica, executa e apresenta trabalhos com muita qualidade e 
criatividade e com recurso às tecnologias de informação. 

 
Comunicação em 
História 

 
 

10% 
 
 

Produz, facilmente, textos diversos com correção linguística e 
aplicando o vocabulário/conceitos específicos da disciplina.  

Argumenta de forma muito pertinente e com sentido crítico os 
acontecimentos históricos, compreendendo e respeitando, ideias e 
perspetivas históricas diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 
Traz diariamente o material indispensável à execução das atividades 
escolares.  
Mantém permanentemente registos das atividades letivas 
completos e corretos. 
Cumpre sempre o prazo estabelecido para a realização das tarefas 
escolares. 
Adota sempre comportamentos exemplares e respeita as regras de 
convivência social. 
Mostra sistematicamente persistência em superar as dificuldades 
e/ou em aprofundar as aprendizagens. 
Avalia de forma construtiva as aprendizagens adquiridas, os seus 
comportamentos e atitudes e as dos outros.   

Cooperação 

 
 
 

5% 
 
 

 

Contribui sistematicamente com saberes, ideias e/ou opiniões. 
Evidencia permanentemente capacidade para ajudar o outro a 
compreender o conteúdo e/ou a tarefa. 
Mantém-se constantemente concentrado na tarefa a realizar. 
Trata sempre os outros com respeito, colaborando na resolução de 
conflitos.   

 


