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Critérios e instrumentos de avaliação

DOMÍNIOS

INSTRUMENTOS

COMPETÊNCIAS

Fichas de avaliação

Compreensão histórica
- Identifica e caracteriza as fases da evolução histórica;
- Localiza no espaço e no tempo eventos e processos;
- Distingue os diferentes aspetos de uma dada
realidade;
- Reconhece diferentes valores e culturas;
- Relaciona a história nacional com a história europeia e
mundial;
- Aplica a terminologia específica;

Cognitivo

Trabalho em sala de
aula, individual e/ou
de grupo *

PERCENTA
GEM
60%

20%

Tratamento de Informação / utilização das fontes
- Utiliza a metodologia específica;
- Seleciona informação;
- Distingue fontes de informação diversas;
- Interpreta documentos;
- Aplica os conceitos;
Compreensão /expressão escrita
- Utiliza diferentes formas de comunicação escrita,
aplicando o vocabulário específico da disciplina.

Atitudes

Trabalho de Casa
Grelhas de
observação e
verificação

10% da cotação nos testes e trabalhos **
- Realiza os trabalhos de casa; (a)
20%
- Cumpre as regras; (b)

* A não realização dos trabalhos individuais/ grupo, implica que a respetiva percentagem reverta a favor das fichas
de avaliação.
** A compreensão/ expressão escrita nas fichas de avaliação é avaliada nos itens de resposta aberta que exijam
argumentação.

Avaliação no domínio das atitudes
(a)
%
(b)
0
Não faz
Não cumpre
25
Raramente faz
Raramente cumpre
50
Às vezes faz
Às vezes cumpre
75
Faz regularmente
Cumpre regularmente
100 Cumpre sempre
Faz sempre
Nota: Cálculo da média aritmética entre os dois itens

Fórmula de cálculo:
(6xMT) + (2xMTI/G) +(2xA)
AF = ------------------------------------10
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A Área Disciplinar de História

A competência Compreensão/Expressão escrita está presente como:
a) Competência Geral: “Usa corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma
adequada e para estruturar pensamento próprio” e sua operacionalização transversal. (Currículo
Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, pág. 19);
b) Competência Especifica – ver Comunicação em História (Idem pág. 104)

Cotação

- Nos testes e nos trabalhos a Compreensão/ Expressão escrita terá uma cotação de 10%.
Esta cotação tem como justificação a elevada importância que a disciplina dá à comunicação em
História nos trabalhos, nos testes de avaliação internos e nos testes intermédios nacionais.

- Neste nível de ensino, particularmente no 7º e 8ºanos, os 100 minutos semanais, os extensos
programas e o elevado número de alunos por turma, dificultam a avaliação da Compreensão/
expressão oral com o mesmo rigor com que avaliamos a Compreensão/ Expressão escrita, razão
pela qual não lhe foi atribuída qualquer percentagem.

A Área Disciplinar de História

