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ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

(%) 

Atitudes 

Relacionamento 
interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o 
Regulamento Interno; 

 

25%  

Adequa comportamentos em diferentes contextos; 

Trabalha em equipa;  

Interage com tolerância.   

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 

Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 

Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 

Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Conhecimentos 
 e 

 capacidades 

 
 Aquisição e 

compreensão de 
conhecimentos e 
conceitos. 

 
 Relacionação e 

aplicação 
   de conhecimentos e    

conceitos. 
 
 
 Domínio progressivo 

de técnicas e 
procedimentos: 

 
 Análise e 

interpretação de 
documentos de índole 
diversa (plantas, 
tabelas, mapas, textos, 
gravuras, gráficos e 
esquemas simples); 

 Saber estruturar os conceitos de diferença/contraste espacialidade 
e contextualização) 
 

 Aprofunda o conhecimento da localização relativa do território 
português.  

 Conhece os principais contrastes da distribuição espacial dos 
elementos físicos do território português. 

 Lê e interpreta diferentes formas de representação do espaço: 
plantas, mapas e planisférios) faz legendas de mapas. 

 Situa factos históricos no espaço e no tempo. 

 Conhece os principais contrastes na distribuição de atividades 
económicas no espaço português em diferentes períodos. 

 Constrói o “Atlas do Aluno”. 
 

 Saber estruturar os conceitos de mudança/permanência 
(temporalidade e contextualização) 
 

 Conhece formas de organização do espaço português em diferentes 
períodos. 

 Distingue características concretas de sociedades que se constituíram 
no espaço português em diferentes períodos. 

 Reconhece testemunhos do património natural, cultural e histórico 
local, regional e nacional. 

 
Fichas de avaliação: 
Diagnóstica; 
Formativa.   
 

 
 

 
Grelhas de registo de 
análise documental diversa 

 
 
 
 
Grelhas de registo da 
participação oral; de 
avaliação do Atlas do Aluno 
e de avaliação do Friso 
Cronológico 
 
 
 
 

 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15% 
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 Construção do Atlas 
do Aluno e do Friso 
Cronológico; 

 

 Pesquisa e 
organização de 
informação; 

 
 Organização do 

trabalho e dos 
materiais na aula e em 
casa. 

 
 

 Domínio progressivo 
da comunicação e 
expressão oral e 
escrita. 

 
 Domínio progressivo 

do uso das TIC nas 
tarefas do 
conhecimento. 

 
 

 

 Compreende relações entre o passado e o presente. 

 Constrói o Friso Cronológico. 

 Ordena cronologicamente factos históricos. 
 

Desenvolver conceitos de interação/causalidade 
 
 Reconhece acontecimentos que produziram alterações significativas 

na sociedade portuguesa 

 Reconhece contribuições/alterações decorrentes das relações de 
Portugal com a Europa e com o Mundo. 

 Relaciona formas de organização do espaço português com fatores 
físicos e humanos. 

 
Desenvolver técnicas e métodos simples de investigação 

 
 Identifica problemas. 

 Lê, interpreta documentos de índole diversa. 

 Organiza e trata a informação recolhida. 

 Tira conclusões simples. 
 

 Desenvolver capacidades de comunicação 
 

 Aplica corretamente o vocabulário específico da disciplina 
 Exprime, em diferentes linguagens, ideias e situações. 

 Utiliza a Língua Portuguesa, oralmente e por escrito, com progressiva 
clareza e correção. 

 Emite opiniões fundamentadas. 

 Utiliza meios informáticos como suporte da comunicação. 
 

 
 
“Questão da Aula” 
 
Grelhas de registo de 
trabalhos de casa/trabalhos 
de pesquisa em diferentes 
suportes 
 
 
Relatórios de visitas de 
estudo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


