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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  

HISTÓRIA – 9º Ciclo 

Domínio Fator de 
Ponderação Critérios/Indicadores Instrumentos 

 Conheci-

mentos 

Capacida

des e 

Aptidões 

60% 
20% 

 Elaboração e análise de tabelas cronológicas. 

 Elaboração e análise de mapas. 

 Observação e análise de imagens. 

 Visualização e comentário de filme temático. 

 Leitura e análise de documentos escritos e iconográficos. 

 Interpretação de documentos diversos. 

 Capacidade de expressão oral. 

 Recolha e seleção de informação pertinente. 

 Capacidade de síntese e organização de ideias. 

 Capacidade de relacionação entre factos históricos. 

 Uso correto da terminologia específica da disciplina. 

 Distinção e compreensão de conceitos específicos da disciplina, tanto os conceitos de 2ª ordem (ex: tempo e espaço), como os 

conceitos substantivos (ex: revolução, democracia, património, etc …). 

 Fichas de Avaliação ; 

 Trabalhos práticos; 

  Trabalhos de 

Investigação;  

 Análise de fontes 

Históricas; 

 Debates e outras 

actividades; 

 ;Fichas de trabalho 

 Atitudes 

e Valores 
20% 

 1. Autonomia/Iniciativa  

 2.Cooperação  

 3.Curiosidade científica  

 4.Perseverança  

 5.Responsabilidade  

 6.Comportamento 

 

Participação oral oportuna 

Capacidade de organização e de envolvimento 

em atividades extracurriculares. 

 Grelha de Observação, 

com recolha sistemática, 

em aula; 

 Caderno e organização 

de outros materiais 

necessários à aula; 

 Fichas de auto-

avaliação; 

Colaboração com os pares 

Espírito crítico 

Iniciativa na tentativa de descoberta 

Atitude perante o insucesso 

 Resolução atempada dos trabalhos de casa. 

 Assiduidade e pontualidade. 

 Posse do manual e todo o material 

necessário para a aula. 

 Organização do caderno diário. 

 Respeito pelas regras e normas 

 Respeito pelos outros 
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 Nota 1 - Os critérios específicos poderão sofrer alterações no caso específico da avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais; as adequações realizadas constarão dos respetivos 

Planos Educativos Individuais de cada aluno; 

 Nota 2 - Medida de Promoção do Sucesso Escolar: aos alunos que ao longo do ano letivo evidenciem dificuldades à disciplina, serão propostas Atividades de Recuperação, cuja avaliação com 

sucesso, implicará uma majoração de 30% aos restantes elementos da avaliação formativa.                                                                                                       

 Material obrigatório nas aulas de História: Manual da disciplina, Caderno diário, esferográfica e caderneta do aluno. 

 

Os alunos, no final do 3º ciclo deverão, além de ter desenvolvido as metas de aprendizagem previstas, revelar o seguinte perfil de aprendizagens específicas: 
 

 

 

- Conhece conceitos e vocábulos relacionados com as noções de temporalidade. 

- Conhece unidades de referência: milénio, século, quarto de século e década. 

- Distingue e analisa, criticamente, os aspetos económicos, políticos, sociais e culturais dos períodos/realidades em estudo. 

- Explica, com correção, o sentido dos conceitos definidos de acordo com os conteúdos. 

- Relaciona correta e facilmente os acontecimentos da História nacional na História europeia e mundial. 

- Caderno diário bem organizado. 

- Apresenta os trabalhos de casa. 

- Elabora e analisa tabelas cronológicas e barras/frisos cronológicos, assim como plantas, gráficos e esquemas. 

- Ordena, identifica e relaciona os, acontecimentos, situações através de quadros, mapas, gráficos e tabelas. 

- Utiliza com clareza e oportunidade conceitos e vocabulário de suporte às representações e construção de realidade espacial. 

- Interpreta  a simbologia e convenções utilizadas nos mapas. 

- Exprime-se com clareza e facilidade, por escrito e oralmente. 

- Aplica corretamente vocabulário específico da História. 

- Utiliza frequentemente e com facilidade outras formas de comunicação. 

-Identifica e analisa, com elevada correção, os dados contidos nas diversas fontes utilizadas. 

- Aprofunda, através de pesquisa, com frequência e corretamente dados históricos, em documentos de diversa índole, em trabalho individual ou em grupo. 

- Realiza, com facilidade, a partir de pesquisa, trabalhos escritos aprofundados e devidamente organizados e revela uma boa expressão escrita e sentido 

crítico. 

- Elabora, facilmente e com correção, sínteses orais e  escritas, devidamente estruturadas, sobre os temas em estudo. 

- Formula, facilmente e com elevada correção, hipóteses simples de interpretação de factos históricos. 

- Relaciona com muita frequência o passado com o presente. 

- Revela com atenção e interesse pelos assuntos da escola. 

- Intervém regular e oportunamente no processo ensino-aprendizagem e manifesta interesse pelo estudo do passado. 
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- Demonstra espírito de tolerância, sentido crítico e capacidade de diálogo. 

- Coopera com os (as) colegas nos trabalhos da aula. 

- Manifesta preocupação e interesse em conhecer e proteger o património natural e cultural. 

- Manifesta respeito e enorme preocupação em conhecer outros povos e suas culturas. 

 

 

 

 

 

 


