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DOMÍNIOS 

STANDARDS 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 
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Compreende a necessidade de 
fontes históricas para a produção 
do conhecimento histórico. 

Utiliza fontes históricas de 
tipologia diversa. 

Conhece episódios da história 
regional/local e valoriza o 
património histórico e cultural 
existente. 

Compreende a necessidade de fontes 
históricas para a produção do 
conhecimento histórico. 

Utiliza fontes históricas. 

Conhece episódios da história 
regional/local e valoriza o património 
histórico e cultural existente 

Compreende, embora com alguma 
dificuldade a necessidade das 
fontes históricas para a produção 
do conhecimento histórico.  

Utiliza algumas fontes históricas de 
tipologia diversa.  

Conhece alguns episódios da 
história regional/local e por vezes 
valoriza o património histórico e 
cultural existente. 

Ainda não compreende a 
necessidade das fontes 
históricas para a produção do 
conhecimento histórico.  

Utiliza poucas fontes 
históricas de tipologia diversa.  

Conhece poucos episódios da 
história regional/local e por 
vezes valoriza o património 
histórico e cultural existente. 

Ainda não compreende a 
necessidade das fontes 
históricas para a produção do 
conhecimento histórico. 
Ainda não consegue utilizar 
nenhuma fonte histórica.  

Ainda não conhece episódios 
da história regional/local, não 
se predispondo a valorizar o 
património histórico e cultural 
existente. 
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Utiliza referentes de tempo e de 
unidades de tempo histórico.  

Localiza, em representações 
cartográficas, diversos espaços e 
territórios, utilizando diferentes 
escalas e mobilizando diversos 
tipos de informação 
georreferenciada. 

Estabelece relações entre as 
formas de organização do espaço 
português e os elementos 
naturais e humanos. 

Utiliza referentes de tempo e de 
unidades de tempo histórico.  

 

Localiza, em representações 
cartográficas, diversos espaços e 
territórios, utilizando diferentes 
escalas. 

Estabelece relações entre as formas 
de organização do espaço português 
e os elementos naturais e humanos. 

Utiliza alguns referentes de tempo 
e algumas unidades de tempo 
histórico. 

Localiza, em algumas 
representações cartográficas, 
locais, fenómenos históricos, 
espaços ou territórios, utilizando, 
por vezes, diferentes escalas e 
mobilizando alguns tipos de 
informação georreferenciada 

Estabelece algumas relações entre 
as formas de organização do espaço 
português e os elementos naturais 
e humanos. 

Utiliza referentes de tempo e 
algumas unidades de tempo 
histórico com dificuldade. 

Localiza, com dificuldade 
representações cartográficas, 
fenómenos históricos, espaços 
ou territórios, utilizando, por 
vezes, diferentes escalas e 
mobilizando alguns tipos de 
informação georreferenciada 

Ainda não estabelece relações 
entre as formas de 
organização do espaço 
português e os elementos 
naturais e humanos. 

Ainda não consegue utilizar 
referentes de tempo, nem 
unidades de tempo histórico. 

Ainda não localiza locais ou 
fenómenos históricos em 
representações cartográficas.  

Ainda não estabelece relações 
entre as formas de 
organização do espaço 
português e os elementos 
naturais e humanos. 
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 Utiliza o vocabulário específico da 
História e conceitos operatórios e 
metodológicos das áreas 
disciplinares da História e da 
Geografia. 

Utiliza o vocabulário específico da 
História e conceitos operatórios e 
metodológicos das áreas disciplinares 
da História e da Geografia. 

Utiliza algum do vocabulário 
específico da História assim como 
alguns conceitos operatórios e 
metodológicos das áreas 
disciplinares da História e da 
Geografia. 

Utiliza pouco vocabulário 
específico da História assim 
como alguns conceitos 
operatórios e metodológicos 
das áreas disciplinares da 
História e da Geografia. 

Ainda não conhece o 
vocabulário específico da 
História, assim como conceitos 
operatórios e metodológicos 
das áreas disciplinares da 
História e da Geografia. 


