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DISCIPLINA

DEPARTAÀTENTO

História e Geografia de Portugal

Departamento de Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 200 ANO 5.o 16."

a

Comunicação
em História

. Compreensão
histórica:

Temporalidade

Espacialidade

Contextualização

¡ Tratamento
de
informação/
Utiliza-ção de
fontes

Domínio

25%

25%

25%

EP

Pondera

25o/"

25%

25%

EM

20%

40%

20%

E@D

a Apticar adequadamente o vocabulário específico da disciplina
. Usar corretamente a Língua Portuguesa.
¡ Utilizar linguagens e suportes diversos, nomeadamente suportes de

comunicação proporcionados petas tecnologias de informação.
. Divulgar e partithar conhecimento através do envotvimento direto

na organização e participação em atividades e projetos (debates,
exposições...)

¡ Desenvotver o espírito de cortesia e de cooperação no plano da
interação verbat.

a

a

a

a

a

a

Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico
(antes de, depois de, milénio, sécuto, década, ano, era).
Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos,
espaços e territórios e/ou fenómenos históricos.
Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço
português e os elementos naturais e huñanos'aí existentås
aplicando as noções de evolução e multicausalidade.
Conhecer episódios da história regional e local, vatorizando o
património histórico e cultural da sua região.
Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos
históricos e de desenvotvimento sustentável do território.
Desenvotver a sensibilidade histórica.
Promover o respeito peta diferença, reconhecendo e valorizando a
diversidade: étnica, ideológica, cultural e sexua[.

¡ Vatorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a
diversidade, as interações entre diferentes culturas, a ustiça,j
I ualdade e a ade no cum das leis.

a

a

a

ldentificar fontes de tipologia diferente.
Aplicar técnicas elementares de pesquisa ao nível da recolha,
registo e tratamento de informação, e a organização sistémica de
dados, utitizando técnicas diversas de comunicação.
lnterpretar documentos de índote diversa.
Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção
de conhecimento histórico.

Descritores Operativos

Conhecedor/ sabedor/
cutto/ informado
(4, B, G, l, J)

Leitor
(4, B,D,F,H,l)

Criativo
(A, C, D, J)

Crítico /Anatítico
B, C, D, G)

lndagador/
investigador
(c,D,F,H,l)

Sistematizador/
organizador
(4, B, C, l, J)

Questionador
(4, F, G, l, J)

Comunicador
(4, B, D, E, H)

Participativo/
colaborador
(8, C, D, E, F)

Responsávet/
autónomo
(c, D, E, F, G, l, J)

(4,

Perfil do Aluno

Formativa

a Questões de aula I
Questionários
interativos

Fichas de avaliação

Trabathos a partir de
fontes históricas

Friso crono[ógico

a

a

a

¡ Trabathos a partir
de/com representações

Autoavaliação

Heteroavaliação
Coavatiação

Formativa

¡ Debates

. Trabalho a pares

¡ Trabatho de projeto

lnstrumentos

T



Diversidade e
herança cultural

25% 25% 20% a Promover o respeito peta diferença, reconhecendo e vatorizando a
diversidade: étnica, ideológica, cuttural e sexual.
Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a
diversidade, as interações entre diferentes cutturas, a justiça, a
igualdade e a equidade no cumprimento das [eis.
Desenvotver o espírito de cortesia e de cooperação no plano da
interação verbat.

a

a

Respeitador da
diferença/ do outro
(4, B, E, F, H)

Cuidador de si e do
outro
(B,E,F, G)

Autoavatiador

ÁR¡es o¡ coMPETÊNchs Do pA

A Linguagens e textos

B lnformação e comunicação

C Raciocínio e resolução de problemas

D Pensamento crítico e pensamento criativo
E Relacionamento¡nterpessoal

F Desenvolvimento pessoal e autonomia

G Bem-estar, saúde e ambiente

H Sensibilidade estética e artística

I Saber científico, técnico e tecnológico

J Consciência e domínio do corpo

DiO coordenador de departamento
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