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Agrupamento de Escolas António 
Gedeão 

                          
Critérios e instrumentos de avaliação 

 

 
HISTÓRIA 3º CICLO  

Ano letivo 2021/ 2022 

Domínios INSTRUMENTOS COMPETÊNCIAS 

Articulação com o perfil dos alunos 

PERCENTA

GEM 

 

Contextualização, 

temporalidade e 

espacialidade 

 

 

 

 

Tratamento da 

Informação/Análise 

de Fontes 

 

 

 

Comunicação em 

História 

 

 

Avaliação Sumativa 

(testes) 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

- trabalhos individuais 
ou em grupo, - 
exposição oral 
adequada 
  - elaboração de 
resumos e/ ou 
sínteses,  
- fichas de trabalho;  
- jogos didáticos;  
- questões de aula;  
- comentários escritos 
de observação de 
filmes,  
- análise de obras de 
arte. 

- Consolidar a aquisição e utilizar referentes de 

tempo e de unidades de tempo histórico; (A; B; C; I) 

- Localizar em representações cartográficas, de 

diversos tipos, locais e eventos históricos; (A; B; C; 

I) 

- Compreender a necessidade das fontes históricas 

para a produção do conhecimento histórico; (A; B; C; 

D; F; I) 

- Utilizar adequadamente fontes históricas de 

tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social 

numa perspetiva crítica;( A; B; C; D; F; I) 

- Relacionar formas de organização do espaço 

comos elementos naturais e humanos aí existentes 

em diferentes épocas históricas. (A; B; C D; F; G; I; J) 

- Reforçar a utilização de conceitos operatórios e 

metodológicos da disciplina de História; (C; D; F; I) 

- Elaborar e comunicar, com correção linguística e 
de forma criativa, sínteses de assuntos estudados; 
(A; B; C; D; F; I; J); 
- Compreender a existência de continuidades e de 

ruturas no processo histórico, estabelecendo 

relações de causalidade e de consequência; (A; B; 

C; D; F; G; I); 

- Reconhecer a importância dos valores de 

cidadania para a formação de uma consciência 

cívica e de uma intervenção responsável na 

sociedade democrática; (A; B; C; D; E; F; G; I); 

- Valorizar a dignidade humana e os direitos 

humanos, promovendo a diversidade, as interações 

entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e 

equidade no cumprimento das leis; (A; B; C; D; E; F; 

G; H; I) 

 

60% 

 

 

 

 

 

20% 

 

- Atitudes/ 

Valores 

 

 

 

- Observação 

- Grelhas de registo 

- Ser pontual; 
- Trazer o material. 
- Realizar todas as atividades em aula e fora da 
aula; 
- Respeitar as regras; 
(E,F,G, J) 

20% 
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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 pensamento 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. 
 

 

 

 

AF= (60 X TS) + (20 X TG/TI) +(20 X A/V) 
_________________________________________ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


