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Nível 5 

▪ Utiliza com rigor unidades de tempo e localiza em representações cartográficas, os locais, os acontecimentos demográficos, económicos e 

históricos. 

▪ Compreende e questiona a ação de personalidades, de acontecimentos e de povos, valorizando as interações entre as diferentes culturas.  

▪ Analisa factos e áreas de distribuição demográfica e de sustentabilidade do território, valorizando o património histórico e geográfico.  

▪ Adquire/aplica o conhecimento histórico e geográfico, desenvolvendo o conceito de permanência e de mudança. 

▪ Pesquisa, seleciona e organiza informação em fontes diversas. 

▪ Comunica de forma correta e adequada o conhecimento, aplicando com rigor os conceitos específicos. 

▪ Utiliza linguagens e suportes diversos para transmitir o conhecimento histórico e geográfico. 

▪ Realiza as tarefas, com empenho e persistência, cumprindo os seus deveres de aluno. 

▪ Partilha ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares. 
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Nível 4 

Nível 3  
▪ Utiliza de forma adequada as unidades de tempo e localiza com falhas em representações cartográficas, os locais, os acontecimentos 

demográficos, económicos e históricos. 

▪ Compreende e questiona, na generalidade, a ação de personalidades, de acontecimentos e de povos, valorizando parcialmente as interações 

entre as diferentes culturas.  

▪ Analisa, parcialmente, factos e áreas de distribuição demográfica e de sustentabilidade do território, o que não afeta a valorização do 

património histórico e geográfico.  

▪ Adquire/aplica, embora com algumas incorreções, o conhecimento histórico e geográfico, não comprometendo o desenvolvimento do 

conceito de permanência e de mudança. 

▪ Pesquisa, seleciona e organiza, com falhas, informação em fontes diversas. 

▪ Comunica de forma globalmente correta e fundamentada o conhecimento, aplicando, de forma adequada, os conceitos específicos. 

▪ Utiliza, de forma aceitável, linguagens e suportes diversos para transmitir o conhecimento histórico e geográfico. 

▪ Realiza as tarefas globalmente com empenho e persistência, cumprindo, de forma incompleta, os seus deveres de alunos. 

▪ Partilha ideias, colaborando de forma satisfatória com os professores e os seus pares. 

Nível 2 

Nível 1 
▪ Utiliza com pouco rigor unidades de tempo e localiza incorretamente em representações cartográficas, os locais, os acontecimentos 

demográficos, económicos e históricos. 

▪ Compreende e questiona, com muitas incorreções, a ação de personalidades, de acontecimentos e de povos, o que afeta a valorização das 

interações entre as diferentes culturas. 

▪ Analisa, de forma muito vaga, factos e áreas de distribuição demográfica e de sustentabilidade do território, o que afeta a valorização do 

património histórico e geográfico.  

▪ Adquire/aplica, com muitas falhas, o conhecimento histórico e geográfico, o que compromete o desenvolvimento do conceito de 

permanência e de mudança. 

▪ Pesquisa, seleciona e organiza, de forma muito elementar, informação de uma fonte. 

▪ Comunica de forma inconsistente e confusa o conhecimento, aplicando com pouco rigor os conceitos específicos. 

▪ Utiliza, de forma elementar, linguagens e suportes diversos para transmitir o conhecimento histórico e geográfico. 

▪ Realiza algumas tarefas, com pouco empenho e persistência, não cumprindo os seus deveres de aluno. 

▪ Partilha pontualmente ideias, revelando muitas dificuldades em colaborar com os professores e os seus pares. 
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