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Critérios de Avaliação da Disciplina de História 3.º Ciclo - 2020 / 2021 

DIMENSÕES 
DO P.A. 

DOMÍNIOS  
 

INDICADORES 
 (Indicadores do P.A e Aprendizagens Essenciais da disciplina) 

DESCRITORES  
Do P.A. 

A
TI

TU
D

ES
 

 

30
%

 

1. DAS SOCIEDADES RECOLETORAS ÀS 
PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES 

 
2. A HERANÇA DO MEDITERRÂNEO 

ANTIGO 
 
3. A FORMAÇÃO DA CRISTANDADE 

OCIDENTAL E A EXPANSÃO ISLÃMICA 
 

4. 4. PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU 
DOS SÉCULOS XII A XIV 
 
 

 
5. EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS 

XV E XVI 
 
6. PORTUGAL NO CONTEXTO EUROPEU 

DOS SÉCULOS XVII E XVIII 
 
7. CRESCIMENTO E RUTURAS NO MUNDO 

OCIDENTAL NOS SÉCULOS XVIII E XIX 
 
8. O MUNDO INDUSTRIALIZADO NO 

SÉCULO XIX 
 
 
 

9.  A EUROPA E O MUNDO NO LIMIAR DO 
SÉCULO XX 

 
10. DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 
 

11. DO SEGUNDO PÓS- GUERRA AOS 
DESAFIOS DO NOSSO TEMPO 

 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o Regulamento Interno; 
Adequa comportamentos em diferentes contextos; 
Trabalha em equipa;  
Interage com tolerância.  
 
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. 

Responsável / 
Autónomo 

 

Respeitador da 
diferença / do outro 

 

Cuidador de si e do 
outro  

 

Participativo / 
Colaborador 

 

Questionador 
 

Indagador / 
Investigador 

 

Sistematizador / 
organizador 

 

Conhecedor / sabedor/ 
culto / informado 

 

Comunicador 
 

Autoavaliador 
 Criativo 

 

Crítico / analítico 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

 

70
%

 

Consolida, adquire e utiliza referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, 
século, ano, era); 
Localiza em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos;  
Compreende a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento histórico;  
Utiliza adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade social numa perspetiva crítica;  
Relaciona formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes 
épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;  
Reforça a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
Compreende a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de 
causalidade e de consequência;  
Reconhece a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma 
intervenção responsável na sociedade democrática;  
Promove uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;  
Relaciona, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património 
histórico e cultural existente na região/local onde habita/estuda;  
Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, 
sexual;  
 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;  
Respeita a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais e animais para o 
desenvolvimento das comunidades humanas.  

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO: Diagnóstica; Formativa e Sumativa;  
PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS: Registo de observação das estratégias e processos utilizados; observação direta. Todos os materiais produzidos pelos alunos, as suas respostas às tarefas 
realizadas, o possível trabalho de casa e a aquisição progressiva de ideias/conhecimentos. 

INSTRUMENTOS: Grelhas de registo de observação/avaliação contínua: pesquisa/projeto, de grupo, par  e/ou individual; relatórios, trabalho de casa, participação oral; caderno diário, 
comportamento; empenho. Fichas de avaliação. Fichas de Autoavaliação. Heteroavaliação.    
P.A. – Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória 


