
  

Domínios Subdomínios* 
Dimensões 

de 
avaliação 

Descritores de avaliação 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 
Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação na 
avaliação 

Parcial Global 

A- DAS 
SOCIEDADES 
RECOLETORAS ÀS 
PRIMEIRAS 
CIVILIZAÇÕES  

 

 

B- A HERANÇA 
DO 
MEDITERRÂNEO 
ANTIGO 

 

C- A FORMAÇÃO 
DA 
CRISTANDADE 
OCIDENTAL E A 
EXPANSÃO 
ISLÂMICA 

 

D- O CONTEXTO 
EUROPEU DOS 
SÉCULOS XII A 
XIV 

 

 

 

A1- As sociedades 
recoletoras e o início 
das produtoras 

A2- O contributo das 
primeiras civilizações 
urbanas 

 

B1- O mundo helénico 

B2- Roma e o império 

 

 

C1- A Europa nos 
séculos VI a XII 

C2- O mundo 
muçulmano em 
expansão 

 

 

D1- Apogeu e 
desagregação da 
“ordem” feudal 

D2- As crises do século 
XIV 

 

 

 

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s . Desempenho nas atividades formais de controlo de aprendizagem (rigor 
científico e correção linguística, utilizando vocabulário específico da disciplina; 
compreensão de enunciados escritos; conhecimentos essenciais no âmbito da 
disciplina de História; interpretação de mapas, tabelas, gráficos, esquemas e 
documentos - escritos e iconográficos) 

Conhecedor/sabedor/culto
/informado (A,B,G,I,J) 
 
Criativo (A,C,D,J) 
 
Crítico/Analítico (A,B,C,D,G) 
 
Respeitador de diferença 
do outro (A,B,E,F,H) 
 
Sistematizador/organizador 
(A,B,C,I,J) 
 
Questionador (A,F,G,I,J) 
 
Comunicador (A,B,D,E,H) 
 
Autoavaliador (transversal) 
 
Participativo/colaborador 
(B,C,D,E,F) 
 
Responsável/autónomo 
(C,D,E,F,G, I,J) 

Fichas 
 
Questões-aula 

 
 

70% 
 
 

C
ap

ac
id

ad
e

s 
Tarefas 
. Aplicação de conhecimentos em situações práticas/concretas 
. Pesquisa, seleciona e organiza informação de modo a compreender diferentes 
vertentes da situação 
. Criatividade, espírito crítico e sensibilidade estética 
. Gestão do tempo 
. Autoavaliação: reconhece pontos fortes e fracos do seu trabalho; promove a 
sua própria melhoria 
 
Participação/Cooperação 
. Participação oportuna e correta 
. Interesse e empenho revelado pelas atividades propostas 
 
Autonomia 
. Curiosidade/iniciativa 
. Espírito de observação e pesquisa 
 

Fichas e 
trabalhos 
práticos (frisos 
cronológicos, 
mapas…) 
 
Outros trabalhos 

(de pesquisa, de 
grupo ou de 
pares) 

 
Grelhas de 
autoavaliação 
 
Grelhas de 
observação 

 
 

 
10% 

 
 
 

 
 

20% 
 

5% 
 
 

5% 
 

A
ti

tu
d

e
s 

Responsabilidade 
. Pontualidade e assiduidade nas aulas de apoio/sala de estudo (quando 
indicado) 
. Organização e apresentação dos materiais 
. Realização dos trabalhos de casa e outras tarefas 
. Cumprimento de prazos 
 
Relações interpessoais 
. Comportamento/cumprimento de regras estabelecidas 
. Respeito pelos outros e pelas normas de convivência e de trabalho 

 
Grelhas de 
registo/observa
ção 
 
 
 

 
5% 

 
 
 

 
10% 

 

5% 

*Não dispensa a consulta do documento História 3º Ciclo Aprendizagens Essenciais/Articulação com o Perfil dos Alunos, julho 2018 

 

DGEstE – Direção de Serviços Região Alentejo 

- Agrupamento Vertical de Ourique -135392 
Escola EB2,3/S de Ourique 

2018/2019 

História 

3º Ciclo – 7º ano 

 

2º Ciclo 



ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 
A – Linguagem e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
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 

 

Procedimentos de avaliação 

 A classificação final em cada período (avaliação 

sumativa) resulta da média de todas as 

classificações obtidas atá ao momento, tendo em 

conta o peso atribuído a cada domínio. 

 A classificação dos instrumentos de avaliação 

formativa é expressa de forma qualitativa e 

quantitativa. 

 A realização dos momentos formais de avaliação 

é previamente dada a conhecer aos alunos; a 

realização de atividades práticas/de aplicação 

não requer marcação prévia. 

 Os alunos serão informados dos conteúdos e 

aprendizagens a avaliar. 

 

Nomenclatura de classificação a registar nos dispositivos 

de recolha de informação 

 

Para além das AE identificadas para cada tema do 

Programa, ao longo do 3º ciclo o aluno deve desenvolver um 

conjunto de competências específicas da disciplina de História e 

transversais a vários temas e anos de escolaridade:  

 Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e 
de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, 
milénio, século, ano, era; (A; B; C; I). 

 Localizar em representações cartográficas, de diversos 
tipos, locais e eventos históricos; (A; B; C; I).  

 Compreender a necessidade das fontes históricas para 
a produção do conhecimento histórico; (A; B; C; D; F; 
I).  

 Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia 
diversa, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade social numa perspetiva 
crítica; (A; B C; D; F; H; I).  

 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; (A; B; C D; F; G; 
I; J).  

 Reforçar a utilização de conceitos operatórios e 
metodológicos da disciplina de História; (C; D; F; I).  

 Compreender a existência de continuidades e de 
ruturas no processo histórico, estabelecendo relações 
de causalidade e de consequência; (A; B; C; D; F; G; I).  

 Reconhecer a importância dos valores de cidadania 
para a formação de uma consciência cívica e de uma 
intervenção responsável na sociedade democrática; 
(A; B; C; D; E; F; G; I).  

 Promover uma abordagem da História baseada em 
critérios éticos e estéticos; (A; B; C; D; E; F; G; H; I; J). 

 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; (A; B; C; D; E; F; G; H; 
I).  

 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 
valorizando a diversidade étnica, ideológica, cultural e 
sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I).   

 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; (A; B; C; D; E; F; G; H; I).   

 Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância 
da riqueza das espécies vegetais e animais para o 
desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; 
F; G).  

Os documentos de referência considerados para a 

elaboração das AE foram o Programa e as Metas Curriculares 

que se mantêm em vigor. 

 
 

In História 3º Ciclo Aprendizagens 
Essenciais/Articulação com o Perfil dos Alunos 

 

% Nomenclatura Nível 

0 – 19 
Insuficiente 

1 

20 – 49 2 

50 – 69 Suficiente 3 

70 – 89 Bom 4 

90 – 100 Muito Bom 5 


