
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

 
        

9.º ANO 

Domínios / Temas 
Fator de 

ponderação 
Descritores de desempenho 

Descritores do Perfil dos 
Alunos  

Instrumentos de 
avaliação 

Tratamento da 
Informação/Utilização de 

Fontes 
20% 

● Pesquisa, de forma autónoma mas planificada 
● Analisa fontes de natureza diversa 
● Analisa textos historiográficos 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J)  

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Ficha de trabalho 

Ficha de avaliação 

Questão aula 

Trabalho de pares e/ou de 

grupo 

Tarefa de verificação de 

conhecimentos  

Trabalhos produzidos no 

âmbito do PAFC 

Apresentação 

Dramatização 

Produção de texto 

Participação oral 

Auto e heteroavaliação 

Registo da observação 

direta 

 

Compreensão Histórica: 
Temporalidade 
Espacialidade 

Contextualização 

50% 

●  Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e 
processos relevantes, relacionando-os com o contexto 
em que ocorrem. 

●  Identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da 
ação de indivíduos ou grupos, relativamente a 
fenómenos históricos circunscritos no tempo e no 
espaço. 

● Situa e caracteriza aspetos relevantes da História de    
Portugal, europeia e mundial. 

●  Relaciona a História de Portugal com a História 
europeia e mundial. 

● Mobiliza conhecimentos de realidades históricas 
estudadas para fundamentar opiniões, relativas a 
problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e 
para intervir de modo responsável no seu meio 
envolvente 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)  

Comunicação em História 10% 

● Elabora e comunica, com correção linguística e de forma 
criativa, sínteses de assuntos estudados: 

● Estabelecendo os seus traços definidores 
● Distinguindo situações de rutura e de continuidade 
● Utilizando, adequadamente, terminologia específica 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H)  

Observações: ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 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; 
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ATITUDES – 20% 

Responsabilidade 

 Participar nas aulas; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Executar as tarefas propostas; 

 Cumprir os prazos; 

 Acatar as regras acordadas. 

 
10% 

Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as aprendizagens 

realizadas; 

 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

 
5% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda; 

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares; 

 Respeitar a opinião dos outros. 

 
5% 

 
 


