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ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

(%) 

Atitudes 

Relacionamento 
interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o 
Regulamento Interno; 

 
 
Registo de observação das 
estratégias e processos 
utilizados: 
Grelhas de registo de 
observação/avaliação 
contínua. 
 

20%  

Adequa comportamentos em diferentes contextos; 

Trabalha em equipa;  

Interage com tolerância.   

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 

Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 

Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 

Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Conhecimentos 
 e 

 capacidades 

 

Aquisição e 
compreensão de 
conhecimentos e 
conceitos. 

Relacionação e aplicação 
de conhecimentos e 
conceitos. 

Domínio progressivo de 
técnicas e 
procedimentos: 

 Análise e 
interpretação de 
documentos de índole 
diversa (plantas, 
tabelas, mapas, textos, 
gravuras, gráficos e 
esquemas simples). 

 Identifica e caracteriza as fases principais da evolução histórica e 
grandes momentos de rutura. 

 Localiza no tempo eventos e processos, distinguindo ritmos de 
evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma 
sociedade, estabelecendo relações entre passado e presente e 
aplicando. 

 Localiza no espaço, com recurso a formas diversas de representação 
espacial, diferentes aspetos das sociedades humanas em evolução e 
interação, como alargamento de áreas habitadas/fluxos 
demográficos, organização do espaço urbano e arquitetónico, áreas 
de intervenção económica, espaço de dominação política e militar, 
espaço de expansão cultural e linguística, fluxos/circuitos comerciais, 
organização de espaço rural. 

 Localiza no espaço diferentes aspetos das sociedades humanas em 
evolução e interação estabelecendo relações entre organização do 
espaço e os condicionalismos físico-naturais. 

 Distingue, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, 
económica, social, política e cultural e estabelece relações entre eles. 

 

Fichas de avaliação 

Diagnóstica; 

Formativa; 

 

 

Autoavaliação  

 

Grelhas de registo da 
avaliação contínua 

 

 

70% 
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 Pesquisa e 
organização de 
informação. 

 Organização do 
trabalho e dos 
materiais na aula e em 
casa. 

 

Comunicação oral e 
escrita. 

 

Utilização das TIC. 

 

 

 Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social. 

 Reconhece a simultaneidade de diferentes valores e culturas e o 
caráter relativo dos valores culturais em diferentes espaços e tempos 
históricos. 

 Relaciona a história nacional com a história europeia e mundial, 
abordando a especificidade do caso português. 

 Aplica os princípios básicos da metodologia específica da história. 

 Exprime-se com clareza. 

 Utiliza outras formas de comunicação. 

 Elabora sínteses escritas. 

 Realiza trabalhos de pesquisa individualmente e em grupo. 

 Coopera com os outros em tarefas e projetos comuns, fomentando a 
troca de informação e o debate. 

 Desenvolve a curiosidade intelectual, o gosto pelo saber, pelo 
trabalho e pelo estudo. 

 Usa corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma 
adequada e para estruturar pensamento próprio. 

 Discute e argumenta utilizando linguagem específica da disciplina. 

 Utiliza adequadamente as tecnologias da informação e comunicação. 

 

 

 

Grelhas de registo dos 
trabalhos de casa/ 

pesquisa, de grupo, par e 
individual 

 

 

 

Caderno Diário 

 

 

10% 


