AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SÉ
HISTÓRIA - Terceiro Ciclo
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO - ANO LETIVO DE 2021/2022

DOMÍNIO DOS COMPORTAMENTOS
(COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS, ATITUDES E VALORES)

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS
(APTIDÕES , CAPACIDADES E
CONHECIMENTOS)

Domínio a
avaliar

1.
2.
3.
4.
5.

Ponderação
Global
Ensino
Presencial

80%

20%

E@D

60%

40%

Áreas de Competência do
perfil dos alunos

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 tecnológico.
J- Consciência e domínio
do corpo.

Aprendizagens
Essenciais

De acordo com Programa e as Metas
Curriculares de História, em vigor:
 Utilizar referentes e unidades de tempo
histórico;
 Localizar locais e eventos históricos;
 Compreender a necessidade das fontes
históricas;
 Utilizar criticamente fontes históricas;
 Relacionar formas de organização do
espaço com os elementos naturais e
humanos aí existentes;
 Utilização de conceitos históricos;
 Compreender a existência de
continuidades e de ruturas no processo
histórico;
 Reconhecer a importância dos valores de
cidadania;
 Promover uma abordagem da História
baseada em critérios éticos e estéticos;
 Valorizar o património histórico e cultural
existente na região/local;
 Promover o respeito pela diferença;
 Valorizar a dignidade e os direitos
humanos;
 Respeitar a biodiversidade.

Descritores

Instrumentos de avaliação

Testes escritos/orais
Questões-aula
Fichas de trabalho













Conhecedor/Sabedor/Culto/
Informado
Criativo
Crítico/Analítico
Indagador / Investigador
Respeitador da
diferença/do outro
Sistematizador/Organizador
Questionador
Comunicador
Autoavaliador
Participativo/Colaborador
Responsável/Autónomo
Cuidador de si e do outro

Trabalhos práticos, de
pesquisa e/ou de síntese
Portefólios
Grelhas de observação e
registo

Grelhas de observação e
registo:
 Comportamento;
 Relacionamento
interpessoal;
 Responsabilidade

A classificação final, em cada período, considera todos os elementos de avaliação obtidos pelo aluno até ao momento de avaliação.
Será dada informação ao aluno da matriz de cada teste de avaliação.
A ponderação de 80% / 60% no Domínio dos Conhecimentos, é distribuída equitativamente pelos instrumentos de avaliação utilizados.
Na eventualidade de E@D a recolha de informação será feita através do registo em grelhas de participação síncrona e assíncrona dos alunos.
Os instrumentos de avaliação do Domínio dos Conhecimentos terão, obrigatoriamente, uma classificação qualitativa e numérica (0-19% – Fraco; 20-49% – Insuficiente; 5069% – Suficiente; 70-89% – Bom; 90-100% – Muito Bom).

