
 

 

 

Critérios Específicos de Avaliação das disciplinas de História e Geografia de Portugal / História – Ano letivo 2021/2022 

 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO PROCESSOS DE RECOLHA 
DE INFORMAÇÃO 
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Tratamento da 
informação / utilização 
de fontes  

- Analisa fontes históricas de natureza diversa (textos, gráficos, grelhas, imagens, tabelas, 
fontes cartográficas ... ). 

15% Lista de verificação: 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais / grupo 
- Relatórios 
- Atividades de expressão 
plástica/motora/dramática 
(cartazes, maquetes, 
ilustrações …) 
 
Grelhas de Observação: 
- Diários de aprendizagens 
- Apresentações orais 
- Trabalho em grupo/pares 
 
Portefólios 

 
Testes (fichas, questões 
de aula …) 

Compreensão da 
realidade de forma 
contextualizada  

- Utiliza referentes de tempo e de unidades de tempo histórico; 
- Utiliza representações cartográficas na localização do espaço; 
- Situa no tempo / espaço factos históricos relevantes;  
- Identifica e reconhece a ação de indivíduos e grupos significativos da História;  
- Explicita as dinâmicas temporais que impulsionam as sociedades humanas, 

nomeadamente, as evoluções, crises, ruturas e revoluções, estabelecendo a relação 
passado/ presente; 

- Conhece e relaciona acontecimentos da História local, regional, nacional e mundial; 
- Valoriza o património histórico, cultural e natural da região / país /mundo; 
- Desenvolve a sensibilidade estética. 

45% 
 
 

Comunicação  - Comunica, oralmente e por escrito, com correção linguística; 
- Utiliza, adequadamente, terminologia específica da disciplina;  
- Mobiliza conhecimentos de realidades históricas para fundamentar opiniões;  
- Utiliza as TIC para pesquisar e comunicar. 

15% 
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Autonomia - Identifica problemas; 
- Mobiliza conhecimentos e recursos para corresponder a desafios. 

10% 

Lista de verificação 
 
Grelhas de Observação 
 

Responsabilidade  
 
 
 
 

- Realiza todas as atividades propostas; 
- Apresenta o material didático necessário; 
- Cumpre as regras definidas na sala de aula; 
- Evidencia iniciativa e empenho no seu processo de ensino/aprendizagem/avaliação 

pedagógica. 

10% 

Cooperação - Participa nas discussões de forma construtiva, ouvindo os pares e professores contribuindo 
com ideias pertinentes. 

- Respeita os outros e a si mesmo, de acordo com os princípios dos direitos humanos. 

5% 


