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                                                                                                                                                                                                 2º Ciclo 
Disciplina -  História e Geografia de Portugal 
 5º Ano 

Metas Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 
 Domínio – História de Portugal 
Subdomínios: Compreensão 
da Espacialidade ( MA - 1, 2)  
Compreensão Histórica 
Contextualizada (MA – 7, 8, 9) 

Comunicação do 
Conhecimento Histórico e 
Geográfico (MA 10, 11,12) 

Domínio: Geografia de Portugal 
Subdomínios: Localização (MA 
13-14) 

Conhecimento dos Lugares e 
Regiões (MA 15, 16, 17, 18, 
19,20,21,22) 

--------------------------------------- 
MA 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22 
 
  
 
 
 
MA 2, 6, 8, 9, 10, 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 1. Ambiente natural da Península Ibérica  
 
 
 
A Península Ibérica na Europa e no Mundo  
As representações da Terra  
A desigual distribuição dos continentes e dos 
oceanos  
Importância da posição da Península Ibérica -
formas e limites  
 
● Características da Península Ibérica – relevo, 
principais rios;  
Portugal - relevo e principais rios  
Estado do tempo e clima; vegetação natural  

 
 
 
2. Península Ibérica – lugar de passagem e 
fixação  
 
● Os recursos naturais e a fixação humana  
– as primeiras comunidades recolectoras /agro-
pastoris  
- iberos e celtas  
- contactos com os povos mediterrânicos  

 
 


Organiza materiais 
 
Responsabiliza-se pelo 
cumprimento de regras de 
trabalho e de convívio  
 
 Nível do conhecimento 
(aquisição,  compreensão e 
relacionação);  
 
 Utiliza mapas e globos  
 Localiza no espaço  
 Interpreta legendas,  
 Escalas e sistemas de 
orientação.  
 
 Contextualiza ao nível 
geográfico a P.I.,  
 
 Treina a escuta activa  
 
 Recolhe informação em mapas, 
imagens e textos.  
 
 Realiza pequenas pesquisas  
 
 Identifica problemas e elabora 
soluções simples.  
 

 
Recolhe informação de diferentes 
fontes.  

  
Fichas de diagnóstico 
Avaliação contínua do trabalho 
 da aula 
Registo de observação da 
 execução dos mapas e fichas  
Avaliação 
formativa  
Avaliação 
sumativa  
Auto avaliação  
Hetero avaliação  
Trabalho na aula  
Trabalhos de casa  
Organização do caderno diário 

 

Relatórios - Visitas de estudo  
Apresentação de trabalhos à turma e 
troca de opiniões. Registo das conclusões  
Preenchimento da ficha de auto avaliação  
Avaliação formativa: Ficha de observação 
de filme  
Avaliação formativa: ficha de trabalho 7  
Pesquisa de lendas e 
comunicação à turma  
Leituras aconselhadas várias ex.: “Uma 
viagem ao tempo dos castelos” com 
respectiva ficha de leitura  
 Trabalhos de casa  
 Realização de áudio-teste-resultados  
Trabalho na aula com:  
 mapas e construção de cronologia  
 Exploração de imagens e de esquemas  
 Registos ordenados 

 
 

 
Registo de observação da 

execução dos mapas e fichas  
 

 
Auto avaliação  

 
 
 

 
Relatórios - Visitas de estudo  
Apresentação de trabalhos à 

turma e troca de opiniões. 
Registo das conclusões  

Preenchimento da ficha de 
auto avaliação  
 
Avaliação formativa: Ficha de 
observação de filme  

Avaliação formativa: ficha de 
trabalho 7  
 

Pesquisa de lendas e 
comunicação à turma  
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MA 3, 4, 6, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
MA 3, 4, 6, 7, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
MA 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
MA 3, 4, 6, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19 
 
 
 
 

 
●A conquista romana e a resistência dos povos 
ibéricos  
●A Península Ibérica romanizada; romanização e 
Cristianismo – noção de tempo/ friso cronológico  

  ●Unificação da Península Ibérica – Visigodos  
 
 
●A ocupação muçulmana;  
- Os cristãos e muçulmanos no período da 
reconquista;  
- A herança muçulmana; 
 
  
 
3. Portugal, um novo Reino  
 
A luta pela independência – o Condado 
Portucalense;  
- o Reino de Portugal  
● O alargamento do território português:  
– a conquista da linha do Tejo;  
- o castelo  
 
4. Portugal no século XIII  
 
Fixação das fronteiras:  
a conquista definitiva do Algarve;  
a participação da população;  
o Tratado de Alcanizes  
 
 
 
●O aproveitamento dos recursos e actividades 
económicas: a distribuição das terras e os grupos 
sociais/organização da sociedade  
●A vida quotidiana:  
A vida da nobreza nas terras senhoriais  

 
 
Organiza ideias e elabora 
pequenos textos  
 
 Construção de pequenos 
esquemas  
 
 Analisa friso cronológico  
 
 Constrói barra do tempo  
 
 Localiza no espaço e no tempo  
 Utiliza conceitos e vocabulário 
específico (século, milénio, 
década, era cristã)  
 
 Valoriza elementos do Património 
histórico português  
 
 Manifesta respeito por outros 
povos e culturas  
 
 Interpreta mapas, friso 
cronológico, textos e imagens  
 Religiões monoteístas (sinais)  
 
 Elabora pequenas pesquisas 
(calendários, religiões, vestígios…) 
e comunica o resultado  
 
 Localiza no tempo e no espaço  
 
 Distingue características dos 
vários grupos sociais  
 
 Utiliza vocabulário específico  
 

Transformação de esquema em texto  
 Construção de esquema  
 Trabalho de grupo  
Leitura aconselhada “Uma visita à corte do rei 
D. Dinis” – Colecção Viagens no tempo.  
 Possibilidade de visita de estudo: Alfama e Sé 
de Lisboa, Convento do Carmo, Palácio de 
Sintra  
Realização de ficha de avaliação e respectiva 
correcção  
 
 Construção de árvore genealógica da sua 
família  
 Visionamento de filme-ficha de observação  
 Exploração de actividades da Escola Virtual  
 
 Visita ao site CIBA-registos  
 Apresenta soluções  
 Leituras aconselhadas “ O ano da Peste 
Negra”,  
 “ Uma ilha de sonho”, col. Viagens no tempo  
 “Este rei que eu escolhi” – Alice Vieira  
 

Apresenta soluções  
 Leituras aconselhadas “ O ano da 
Peste Negra”,  
 “ Uma ilha de sonho”, col. Viagens 
no tempo  
 “Este rei que eu escolhi” – Alice 
Vieira  
 Exploração da reconstituição 
histórica  
Exploração das ilustrações, mapas e 
cronologias  
Exploração do cd-rom “Aquém das 
velas”  
Exploração de actividades da Escola 
Virtual  
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MA  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA  3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 19 
 
 
 
 
 
 
 

A vida dos camponeses nas terras senhoriais  
A vida nos mosteiros  
Formação dos concelhos urbanos Artesanato e 
Comércio interno  
Comércio externo/características das cidades 
(arte medieval) 
A vida na corte  
 
5. Portugal no século XIV  
 
● A crise do século XIV na Europa 
● A morte de D. Fernando e o problema da 
sucessão;  
● As movimentações populares e os grupos em 
confronto;  
● A resistência à invasão castelhana;  
● A consolidação da Independência;  
 
 
6. As descobertas do século XV  
 
Razões da expansão marítima  
● As descobertas no tempo do infante D. 
Henrique  
● A navegação: técnicas e conhecimentos  
● As descobertas no reinado de D. João II  
● As descobertas no reinado de D. ManuelI  
 
 
7. O Império Português no século XVI  
 
Os arquipélagos da Madeira e dos Açores e a sua 
colonização  
● A exploração da costa africana  
● O Império Português do Oriente  
● A colonização do Brasil 
● O encontro dos mundos 
 

 
 Organiza informação em esquema  
 
 
Correta utilização de conceitos  
 específicos da disciplina; 
  
Aplicação dos conhecimentos 
adquiridos a novas situações;  
 
Organização dos assuntos e 
clareza das ideias;  
 
Correção das expressões escrita e 
oral;  
 
Utilização adequada de recursos 
informáticos  
 
Capacidade de espírito crítico;  
 
Interiorização de valores morais e 
cívicos como espírito de 
tolerância, cooperação, respeito 
pelo Património, direitos e 
deveres cívicos;  
 
Autonomia;  
 
Sentido de responsabilidade;  
 
Interesse e empenho;  
 
Regularidade do trabalho;  
 
Pontualidade e assiduidade;  
 
 

 
Eventual - Visita de estudo à Caravela 
Vera Cruz  
Leituras aconselhadas: Colecção 
viagens no tempo – “A terra será 
Redonda?”  
 Colecção Na Crista da Onda  
 Realização de ficha de avaliação e 
respectiva correcção  
Participação nas “Olimpíadas de 
História e Geografia” e SuperTmatik 
Exploração de mapas, imagens, 
cronologias, quadros de dados e 
textos  
 Fichas de trabalho  
 Manuseamento de objectos/  
 /produtos (mala pedagógica)  
 Dramatizações  
 Realização de trabalhos de pesquisa  
 Pesquisa de personalidades históricas  
Exploração de actividades da Escola 
Virtual  
 
Possibilidade de visitas de estudo: 
MNAA, Zona de Belém, Museu de 
Macau, Palácio de Sintra…  
Leituras aconselhadas: Colecção 
viagens no tempo –  

 
Possibilidade de visitas de estudo: 
MNAA, Palácio de Sintra…  
 
 Fichas de trabalho  
 Exploração de actividades da Escola 
Virtual  
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MA 3,4,6,9,10,14  
 
 
 
 
 
 
 
MA 3,4,6,7,9,10,12  
 

 
8. Lisboa no século XVI  
 
O crescimento da cidade  
● A vida à volta do porto de Lisboa  
● A vida na corte  
● Cultura, ciência e arte  
 
 
9. O tempo dos Filipes e a Restauração  
 
A morte de D. Sebastião e o problema da 
sucessão  
● O domínio filipino e os levantamentos 
populares;  
● A revolta de 1640 e a Guerra da Restauração  
 

 
 
Presença do material necessário à 
aula;  
 
 
 
Cumprimento de prazos e das 
regras acordadas e estabelecidas.  
 
 
Relacionamento interpessoal  

 

 
Visionamento de filme “O capacete” 
ficha de observação  
Leituras aconselhadas: “O sabor da 
Liberdade”;  
“A Restauração da Independência” 
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Aspetos possíveis de serem observados 

 
 * As Metas curriculares definem domínios para as diferentes áreas do ensino que visam desenvolver nos alunos 
capacidades e adquirir conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos. 
 

 HGP (2ºciclo) e História (3ºciclo): compreensão temporal e espacial, interpretação de fontes da História, 

contextualização e comunicação no âmbito da organização dos saberes nos aspetos políticos, económicos, 

sociais, culturais e artísticos, e nas ligações do processo histórico português com o presente.  

 Geografia (3ºciclo): 

 Observação, localização, descrição, análise, explicação e interrelação dos fenómenos físicos e humanos 

da superfície da Terra a diferentes escalas (local, regional, nacional, internacional e global), com base 

em mapas, dados estatísticos, gráficos, textos, imagens e da utilização das TIC. 

 

 EMRC: " Aprendizagem de conceitos, resolução de problemas, transferência do conhecimento e a aquisição de 

competências religiosas, sociais e morais". 
 
 Departamento de CSH: 

 A interdisciplinaridade/articulação entre os conteúdos da História, HGP, Geografia e EMRC. 

 

 

 

Observações 
 
** Sugere-se a 
consulta do 
Documento 
designado – 
Currículo das 

áreas 
disciplinares / 
Critérios de 
avaliação.  

   

Critérios de avaliação: 
diferentes graus de consecução 

Disciplina(s):  HGP / História / Geografia /EMRC 
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NÍVEL 
1 

Alunos que não compareceram às aulas sem qualquer justificação.  
Alunos que não cumprem as normas e regras estipuladas.  
Nunca fizeram os trabalhos de casa. 
Não colaboram nas atividades propostas. 
Não realizaram nenhumas, das aprendizagens necessárias à progressão na aquisição de competências, 
definidos para a disciplina – Metas curriculares* e doc. **, no quadro do plano de trabalho de turma. 
 

 

 
 

NÍVEL 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que revelaram falta de trabalho e interesse na superação das suas dificuldades. 
Distraíram-se com muita frequência e não têm o caderno organizado. 
Raramente fizeram os trabalhos de casa. 
Apresentaram falta de assiduidade e/ou pontualidade. 
Foram pouco respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram muitas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos resultados, na 
utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram muitas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer oralmente, quer na 
escrita.** 
 

 
 

NÍVEL 
3 
 

 
 
 
 
 

 
Alunos que apesar de poderem ter revelado algumas dificuldades, manifestaram interesse pelas atividades 
desenvolvidas na disciplina ao longo do período. 
Foram assíduos e pontuais. 
Embora na aula fossem regulares no seu trabalho, nem sempre realizaram os trabalhos de casa. 

Foram respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram algumas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos resultados, na 
utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram algumas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer oralmente, quer na 
escrita.** 
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NÍVEL 
4 
 
 
 

 
Alunos que tiveram uma participação ativa nas atividades desenvolvidas. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas e 
professor(a). 
Empregaram bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na compreensão de 
enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na escrita,** e de aplicação 
dos conhecimentos a novas situações. 

 

 

 
 

NÍVEL 
5 
 
 
 

 
Alunos que revelaram um grande interesse e participação e/ou esforço nas atividades desenvolvidas. 
Realizaram sempre os trabalhos, tanto na aula como em casa. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas e 
professor(a). 
Empregaram muito bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram muito boa capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na compreensão 
de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na escrita,**, bem como 
na aplicação dos conhecimentos a novas situações e/ou resolução de problemas. 

 

 

 
Nota a) – A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) será avaliada tendo em atenção a periodicidade decorrente da 
aplicação daquela(s) estratégia(s) pelas diferentes disciplinas do departamento. 

 


