AERT - ESCOLA E.B. 2 e 3 DE RIO TINTO

Ano Letivo de 2018/2019

AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL-6ºano
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação na disciplina de História e Geografia de Portugal tem em conta os seguintes domínios:
DOMÍNIO COGNITIVO


COMPREENSÃO EM HISTÓRIA

- Revela compreensão / aquisição/ aplicação dos conhecimentos relativos aos conteúdos lecionados
- Demonstra os objetivos definidos pelo grupo disciplinar


TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

- Analisa fontes variadas (escritas, visuais, audiovisuais, entre outras)
- Interpreta textos/documentos simples, gráficos, esquemas, mapas, imagens…
- Identifica o assunto tratado
- Recolhe a informação pertinente para o assunto
- Conhece o significado dos símbolos utilizados
- Organiza a informação recolhida em quadros, esquemas, pequenos textos
- Completa/elabora legendas simples, textos, quadros, esquemas


COMUNICAÇÃO EM HISTÓRIA

- Realiza pequenos trabalhos de investigação
- Escreve pequenas narrativas/resumos
- Revela organização no trabalho
- Indica as fontes consultadas
- Utiliza vocabulário específico de HGP em diferentes situações, designadamente nos testes escritos
- Usa linguagem escrita coerente e objetiva
- Utiliza os conhecimentos adquiridos em diferentes contextos históricos
DOMÍNIO DAS SÓCIO AFETIVO:


APRESENTAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E DO MATERIAL NECESSÁRIO

- Traz o caderno diário, o manual
- Tem o caderno diário organizado


ATITUDES E COMPORTAMENTO / VALORES

- Participa ordenadamente
- Intervém de modo oportuno
- Colabora para o bom funcionamento das aulas
- Respeita as intervenções/opiniões dos colegas
- Acata as orientações do professor

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
Os instrumentos de recolha de informação são diversos de acordo com a natureza das aprendizagens e dos
contextos em que as mesmas ocorrem.
-Fichas de Trabalho
-Testes de Avaliação escritos (Formativos, Sumativos)
-Questionários escritos/orais
-Caderno Diário- verificação
-Trabalhos autónomos de pesquisa (Individuais/Grupo)
-Grelhas de Registos de observação
-Fichas de Autoavaliação

Notas:
1 – Na aplicação dos critérios ao aluno em concreto, ter-se-á em conta os progressos conseguidos, em função do seu
ponto de partida.
2 – A avaliação será o resultado da ponderação e articulação dos diferentes domínios.
3 – A ponderação relativa dos diferentes domínios na avaliação, é a seguinte:

Domínio cognitivo

Compreensão em História

65%

Tratamento de Informação

10%

Comunicação em História

Domínio socioafetivo

Apresentação/Organização das actividades e do material
necessário
Comportamento/ atitudes e valores

5%

10%
10%
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