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 Oralid
ade 

[10%] 

Comunicação em História 

 Revela capacidade de comunicar 
oralmente conhecimentos 
desenvolvidos, aplicando vocabulário 
específico da disciplina na produção 
de narrativas, sínteses, conclusões. 

 Utiliza as tecnologias de informação e 
comunicação como suporte para 
comunicar oralmente conhecimentos 
históricos. 

 Expõe o trabalho resultante das 
pesquisas a diferentes públicos (Na 
sala de aula ou em públicos mais 
alargados). 

 Registos de 
Apresentações 

Orais, 
dramatizações, 
leitura de textos, 
Narrativas 
orais… 
(Preparadas 
e/ou 
improvisadas nas 
aulas) 

 

 
Registos de 
apresentaçõe
s orais, 
dramatizaçõe
s, leitura de 
textos, 
narrativas 
orais (Em 
sessões 
síncronas, 
com recurso 
ao Meet da 
plataforma 
Classroom, ou 
através de 
gravações em 
vídeo ou 
áudio e 
enviadas nos 
prazos 
preestabeleci
dos.  
 

 

 
A-Linguagens e 
textos 
B-Informação e 
Comunicação 
D-Pensamento 
crítico e criativo 
I- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
J- Consciência e 
domínio do corpo 

 Prática
/ 

Escrita 
[70%] 

Interpretação (Utilização de fontes/ 
Tratamento de Informação) 

 Utiliza adequadamente fontes 
históricas de tipologia e mensagens 
diversas, recolhendo e tratando 
informação adequada aos temas em 
estudo para produzir conhecimento 
histórico. 

 Realiza trabalhos simples de pesquisa, 
recorrendo a diversos suportes (papel, 
TIC) individualmente ou em grupo. 

 Seleciona  e trata a informação de 
acordo com as questões colocadas. 

 Avalia fontes de informação de acordo 
com critérios de validade científica 
(fiabilidade histórica e historiográfica). 

Compreensão histórica e sentido 
humanista: Temporalidade, Espacialidade e 
Contextualização 

 Localiza no tempo eventos e processos 
(utilizando unidades de tempo 
histórico), distingue ritmos de 
evolução em sociedades diferentes e 
no interior de uma mesma sociedade e 
estabelece relações entre os vários 
passados e o presente. 

 Localiza no espaço, com recurso a 

 Fichas de 
avaliação 
previamente 
marcadas 
(40%) 

 

 2 fichas no 1º 
e 2º Períodos 
e 1 ficha no 3º 
Período. 

 

 Trabalhos na 
aula ou em 
TPC (30%) 

 

 Desafios e 
tarefas de aula 
diversificadas  

 Fichas de 
trabalho 

 Questões de 

 
Questionários 
com 
marcação e 
tempo 
limitado no 
Google 
Classroom ou 
trabalhos 
escritos e 
enviados em 
suporte 
digital com 
guião e 
critérios de 
avaliação 
definidos 
(40%)  
 

Outros 
instrumentos 
escritos 
(30%):  
Desafios e 
tarefas 
diversificadas  

 

A-Linguagens e 
textos 
 
B-Informação e 
Comunicação 
 
C- Raciocínio e 
Resolução de 
problemas 
 
D-Pensamento 
crítico e 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 



 
 

formas diversas de representação 
espacial, diferentes aspetos das 
sociedades humanas em evolução e 
interação, estabelecendo relações 
entre a organização do espaço e os 
condicionalismos físico-naturais 
(permanências e mudanças). 

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

 Identifica e caracteriza fases principais 
da evolução histórica e grandes 
momentos de rutura (continuidades e 
ruturas), estabelecendo relações de 
causalidade e de consequência. 

 Relaciona a história nacional com a 
história europeia e mundial, 
valorizando a especificidade do caso 
português e o património histórico e 
cultural existente na região/local onde 
habita/estuda. 

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

 Formula hipóteses de interpretação de 
factos históricos para a abordagem da 
realidade atual numa perspetiva 
crítica . 

 Manifesta respeito pela diferença, 
reconhecendo e valorizando a 
dignidade humana e a diversidade: 
étnica, ideológica, cultural, sexual, em 
diferentes espaços, tempos históricos 
e na atualidade. 

 Interpreta o papel dos indivíduos e 
dos grupos na dinâmica social, 
económica e política. 

 Reconhece as manifestações culturais 
como expressão do “Ser Humano”, na 
sua relação com o mundo e com os 
outros em diferentes contextos 
históricos. 

Comunicação em História 

 Comunica conhecimento histórico, 
aplicando adequadamente a língua 
portuguesa e a terminologia específica 
da disciplina nas produções escritas e 
outras linguagens.  
 

aula 

 Sínteses 
escritas  

 Trabalhos em 
grupo 

 Caderno diário 

 Trabalhos 
colaborativos 
em DAC 

(T. 
interdisciplinares) 

 

Fichas de 
trabalho  
Questões 
em aulas 
síncronas  
Sínteses 
escritas  
Nota: 
Utilização 
privilegiada da 
plataforma 
classroom, 
sem descurar 
a 
possibilidade 
de outras, 
nomeadamen
te a Escola 
Virtual  
 

 

tecnológico 
 
 
J- Consciência e 

domínio do corpo 

 
 Cidada

nia 
    [20%] 

 

Mobilização do saber histórico para a 
cidadania: Relação com os outros  

 Revela consciência cívica, respeito 
pelo outro (diversidades de opiniões), 
pela natureza e pela escola. 

 Mostra capacidade de interajuda em 
diversas situações. 

 Colabora em projetos comuns e nas 
decisões por consenso ou por maioria. 

 

 

 

 Registos de 
observação de 
trabalho 
individual ou 
de grupo em 

 
Registos de 
observação de 
participação nos 
trabalhos 
sugeridos no 
Google Classroom  

 

 
 

 
 
 
D-Pensamento 
crítico e criativo 
 
 
E - Relacionamento 
interpessoal 
 



 
 

 Participa em projetos de cidadania 
ativa de equilíbrio entre o tradicional e 
o novo, tendo em vista um futuro 
sustentável. 

 Revela um comportamento adequado 
respeitando e cumprindo regras de 
convivência e de trabalho. 

 Adapta a sua atitude ao espaço de sala 
de aula e a cada momento da aula. 

 Respeita o ambiente de trabalho e 
diferentes ritmos de aprendizagem 
dos outros. 

Responsabilidade e empenho na sua 
aprendizagem 

 É pontual e assíduo, traz o material 
necessário para a aula, organiza o 
caderno diário e adequa os métodos 
de trabalho às suas necessidades, 
realiza os trabalhos de casa, revela 
hábitos de estudo e cumpre prazos.    

 Mantém uma postura de atenção na 
aula e coopera na execução das 
tarefas propostas pelo professor na 
sala de aula e no tempo estipulado, é 
persistente na realização das tarefas. 

 Participa ativamente (revela 
curiosidade, expõe dúvidas, formula 
questões e aplica o conhecimento 
histórico a novas situações). 

 Revela capacidade para autoavaliar o 
seu trabalho e vontade para se 
aperfeiçoar. 

sala de aula 

 

 Registos da 
participação 
em debates 

 

 

 Roteiros de 

auto e hétero 
avaliação 

 

 Registo de 
participações 
em atividades 
extra aula 

 

 
F - Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 
G -Bem estar, saúde 
e ambiente 
 
 
H-Sensibilidade 
estética e artística 
 
 
 
J- Consciência e 
domínio do corpo 

 

 
 
 
 
 
 
*Nota: Os instrumentos de avaliação serão ajustados à modalidade de ensino em vigor 
 
 


