DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

História (3.º Ciclo)
Critérios de avaliação
Em vigor a partir de 01 de setembro de 2021.
COMPETÊNCIAS

PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do
conhecimento histórico.

Tratamento de
Informação/Utilização de fontes Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e

20%
Fichas de trabalho

tratando a informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva
crítica.

Compreensão histórica
(espacialidade, temporalidade,
contextualização)

Questões aula

Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo
histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era.

Testes de avaliação

Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos
históricos.

Sínteses escritas e/ou orais

Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos
aí existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e
aspetos que permanecem.
Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico,
estabelecendo relações de causalidade e de consequência.

Apresentação de trabalhos
60%
Produto de trabalhos a pares,
individuais e/ou de grupo

Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local,
valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde
habita/estuda.
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Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade,
as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no
cumprimento das leis.
Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de
História.

Comunicação em História

10%
Elaborar, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos
estudados.
Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados,
informação relevante para assuntos em estudo.
Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma
consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática.

Metodologia de trabalho em
História

Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos.

10%

Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade
étnica, ideológica, cultural e sexual.
Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies
vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas.

VER APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS
7.º ANO
8.º ANO
9.º ANO
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Perfis de aprendizagens específicas

NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Tratamento de
Informação/Utilização de fontes
20%

5

4

3

2

1

Muito Bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

Muito insuficiente

Utiliza quase sempre de
forma adequada e
rigorosa fontes históricas
de tipologia diversa.

Utiliza, com frequência,
de forma adequada e
rigorosa fontes históricas
de tipologia diversa.

Utiliza, por vezes, de
forma adequada fontes
históricas de tipologia.

Não utiliza, de forma
adequada e rigorosa,
fontes históricas de
tipologia diversa.

Trata, quase sempre, a
informação para a
abordagem da realidade
social numa perspetiva
crítica.

Trata, com frequência, a
informação para a
abordagem da realidade
social numa perspetiva
crítica.

Tratando, por vezes, a
informação para a
abordagem da realidade
social numa perspetiva
crítica.

Não trata a informação
para a abordagem da
realidade social numa
perspetiva crítica.

O aluno de perfil 1 (um)
é aquele que tem um
baixo nível de
assiduidade/frequência
irregular das atividades
letivas e/ou um
desempenho
praticamente nulo, e,
por isso, não é possível a
recolha de elementos de
avaliação que possam
fundamentar a
atribuição de um nível
superior.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Compreensão histórica
(espacialidade, temporalidade,
contextualização)
60%

5

4

3

2

1

Muito Bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

Muito insuficiente

Utiliza, quase sempre,
referentes de tempo e
de unidades de tempo
histórico: antes de,
depois de, milénio,
século, ano, era.

Utiliza, com frequência,
referentes de tempo e
de unidades de tempo
histórico: antes de,
depois de, milénio,
século, ano, era.

Utiliza, por vezes,
referentes de tempo e
de unidades de tempo
histórico: antes de,
depois de, milénio,
século, ano, era.

Não utiliza referentes de
tempo e de unidades de
tempo histórico: antes
de, depois de, milénio,
século, ano, era.

Localiza, quase sempre,
em representações
cartográficas, de
diversos tipos, locais e
eventos históricos.

Localiza, com frequência,
em representações
cartográficas, de
diversos tipos, locais e
eventos históricos.

Localiza, por vezes, em
representações
cartográficas, de
diversos tipos, locais e
eventos históricos.

Não localiza em
representações
cartográficas, de
diversos tipos, locais e
eventos históricos.

Estabelece, com clareza,
relações de causalidade
e de consequência.

Estabelece, com alguma
clareza, relações de
causalidade e de
consequência.

Estabelece, com pouca
clareza, relações de
causalidade e de
consequência.

Não estabelece relações
de causalidade e de
consequência.

Relaciona, quase
sempre, formas de
organização do espaço
com os elementos
naturais e humanos aí
existentes em diferentes

Relaciona, com
frequência, formas de
organização do espaço
com os elementos
naturais e humanos aí
existentes em diferentes

Relaciona, por vezes,
formas de organização
do espaço com os
elementos naturais e
humanos aí existentes
em diferentes épocas

Não relaciona formas de
organização do espaço
com os elementos
naturais e humanos aí
existentes em diferentes
épocas históricas,

O aluno de perfil 1 (um)
é aquele que tem um
baixo nível de
assiduidade/frequência
irregular das atividades
letivas e/ou um
desempenho
praticamente nulo, e,
por isso, não é possível a
recolha de elementos de
avaliação que possam
fundamentar a
atribuição de um nível
superior.
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épocas históricas,
ressaltando aspetos
diferentes e aspetos que
permanecem.

épocas históricas,
ressaltando aspetos
diferentes e aspetos que
permanecem.

históricas, ressaltando
aspetos diferentes e
aspetos que
permanecem.

ressaltando aspetos
diferentes e aspetos que
permanecem.

Demonstra, quase
sempre, a existência de
continuidades e de
ruturas no processo
histórico, estabelecendo
relações de causalidade
e de consequência.

Demonstra, com
frequência, a existência
de continuidades e de
ruturas no processo
histórico, estabelecendo
relações de causalidade
e de consequência.

Demonstra, por vezes, a
existência de
continuidades e de
ruturas no processo
histórico, estabelecendo
relações de causalidade
e de consequência.

Não demonstra a
existência de
continuidades e de
ruturas no processo
histórico, estabelecendo
relações de causalidade
e de consequência.

Valoriza, quase sempre a
dignidade humana e os
direitos humanos,
promovendo a
diversidade, as
interações entre
diferentes culturas, a
justiça, a igualdade e
equidade no
cumprimento das leis.

Valoriza, com
frequência, a dignidade
humana e os direitos
humanos, promovendo a
diversidade, as
interações entre
diferentes culturas, a
justiça, a igualdade e
equidade no
cumprimento das leis.

Valoriza, por vezes, a
dignidade humana e os
direitos humanos,
promovendo a
diversidade, as
interações entre
diferentes culturas, a
justiça, a igualdade e
equidade no
cumprimento das leis.

Não valoriza a dignidade
humana e os direitos
humanos, promovendo a
diversidade, as
interações entre
diferentes culturas, a
justiça, a igualdade e
equidade no
cumprimento das leis.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Comunicação em História
10%

5

4

3

2

1

Muito Bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

Muito insuficiente

Aplica, quase sempre,
conceitos operatórios da
disciplina de História.

Aplica, com frequência,
conceitos operatórios da
disciplina de História.

Aplica, por vezes,
conceitos operatórios da
disciplina de História.

Não aplica conceitos
operatórios da disciplina
de História.

Elabora, quase sempre,
com correção linguística
e de forma criativa,
sínteses de assuntos
estudados.

Elabora, com frequência,
com correção linguística
e de forma criativa,
sínteses de assuntos
estudados.

Elabora, por vezes, com
correção linguística e de
forma criativa, sínteses
de assuntos estudados.

Não elabora, com
correção linguística e de
forma criativa, sínteses
de assuntos estudados.

Comunica com correção
linguística, de forma
estruturada e criativa
(expressão oral e
escrita).

Comunica quase sempre
com correção linguística
e de forma estruturada
(expressão oral e
escrita).

Revela algumas
dificuldades na correção
e estruturação da
comunicação escrita e
oral.

Raramente comunica ou
recusa-se a comunicar
quer oralmente, quer
por escrito.

O aluno de perfil 1 (um)
é aquele que tem um
baixo nível de
assiduidade/frequência
irregular das atividades
letivas e/ou um
desempenho
praticamente nulo, e,
por isso, não é possível a
recolha de elementos de
avaliação que possam
fundamentar a
atribuição de um nível
superior.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Metodologia de trabalho em
História
10%

5

4

3

2

1

Muito Bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

Muito insuficiente

Pesquisa, quase sempre,
de forma autónoma e
planificada, em meios
diversificados,
informação relevante
para assuntos em
estudo.

Pesquisa, com
frequência, de forma
autónoma e planificada,
em meios diversificados,
informação relevante
para assuntos em
estudo.

Pesquisa, por vezes, de
forma autónoma e
planificada, em meios
diversificados,
informação relevante
para assuntos em
estudo.

Não pesquisa, de forma
autónoma e planificada,
em meios diversificados,
informação relevante
para assuntos em
estudo.

Reconhece, quase
sempre, a importância
dos valores de cidadania
para a formação de uma
consciência cívica e para
uma intervenção
responsável na
sociedade democrática.

Reconhece, com
frequência, a
importância dos valores
de cidadania para a
formação de uma
consciência cívica e para
uma intervenção
responsável na
sociedade democrática.

Reconhece, por vezes,
importância dos valores
de cidadania para a
formação de uma
consciência cívica e para
uma intervenção
responsável na
sociedade democrática.

Não reconhece a
importância dos valores
de cidadania para a
formação de uma
consciência cívica e para
uma intervenção
responsável na
sociedade democrática.

Promove, quase sempre,
o respeito pela
diferença, reconhecendo
e valorizando a
diversidade étnica,
ideológica, cultural e
sexual.

Promove, com
frequência, o respeito
pela diferença,
reconhecendo e
valorizando a
diversidade étnica,
ideológica, cultural e
sexual.

Promove, por vezes, o
respeito pela diferença,
reconhecendo e
valorizando a
diversidade étnica,
ideológica, cultural e
sexual.

Não promove o respeito
pela diferença, não
reconhecendo nem
valorizando a
diversidade étnica,
ideológica, cultural e
sexual.

Respeita, quase sempre,
a biodiversidade,
valorizando a

Respeita, com
frequência, a
biodiversidade,

Respeita, por vezes, a
biodiversidade,
valorizando a

Não respeita a
biodiversidade, nem
valoriza a importância da

O aluno de perfil 1 (um)
é aquele que tem um
baixo nível de
assiduidade/frequência
irregular das atividades
letivas e/ou um
desempenho
praticamente nulo, e,
por isso, não é possível a
recolha de elementos de
avaliação que possam
fundamentar a
atribuição de um nível
superior.
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importância da riqueza
das espécies vegetais e
animais para o
desenvolvimento das
comunidades humanas.

valorizando a
importância da riqueza
das espécies vegetais e
animais para o
desenvolvimento das
comunidades humanas.

importância da riqueza
das espécies vegetais e
animais para o
desenvolvimento das
comunidades humanas.

riqueza das espécies
vegetais e animais para o
desenvolvimento das
comunidades humanas

Comunica com correção
linguística, de forma
estruturada e criativa
(expressão oral e
escrita).

Comunica quase sempre
com correção linguística
e de forma estruturada
(expressão oral e
escrita).

Revela algumas
dificuldades na correção
e estruturação da
comunicação escrita e
oral.

Raramente comunica ou
recusa-se a comunicar
quer oralmente, quer
por escrito.

Revela ter desenvolvido
as capacidades de crítica
e argumentação.

Revela ter desenvolvido
algumas das capacidades
de crítica e
argumentação.

Argumenta com alguma
dificuldade e revela
pouco espírito crítico.

Tem muita dificuldade
em argumentar e revela
muito pouco ou total
ausência de espírito
crítico.
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