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 ANO LETIVO 2021/2022 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas II 
 

Grupo 400 Disciplina: HISTÓRIA  A            10º, 11º e 12º ANOS 
     Regime presencial 

 
 
 
 

 
       Aprendizagens Essenciais / Articulação com o Perfil dos Aluno Ponderação Instrumentos de Avaliação 
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Pesquisar e analisar fontes de natureza diversa; 

Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos 
relevantes, relacionando-os com os contextos em que ocorreram; 

Identificar a diversidade de fatores e a relevância da ação individual e 
coletiva em fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço; 

Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, 
identificando articulações dinâmicas e analogias/especificidades; 

 

Mobilizar os conhecimentos adquiridos e problematizá-los num quadro 
de crítica analítica e argumentativa; 

Comunicar e participar- mobilizar o discurso oral recorrendo à 
linguagem específica da disciplina e a conceitos operatórios. 
 
Realizar a autoavaliação e a autorregulação reflexiva das aprendizagens 
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5% 
 
 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 

 Fichas de avaliação sumativa presenciais 

 Fichas formativas  

 Trabalhos de casa 

 Registos de participação por 
questionamento oral em aula 

 Registos de participação espontânea, 
oportuna, em aula 

 Trabalhos de análise e interpretação de 
documentos  

 Sínteses  

 Trabalhos de pesquisa 

 Apresentações orais de trabalhos 
realizados  

 Grelhas de autorregulação e 
autoavaliação  

 Trabalhos de projeto, de pares ou de 
grupo  

 Portefólios  

 Entrevistas / Questionários  
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Empenho na superação das dificuldades face ao feedback do professor (2%)   
 
10% 

 

 Observação direta 

 Grelhas de registo das atitudes e valores 
constantes do quadro   
 

 

Atitude colaborativa individual e em grupo (1%)                                                           

Organização e assunção de compromissos (2%)                                                      

Autonomia (2%)                              

Comportamento em sala de aula, assiduidade e pontualidade (2%)  

Valorização e demonstração de atitudes de cidadania (1%)                                                                           

Legenda: 1) A língua portuguesa é transversal a todos os domínios.   
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS – Perfil do Aluno 
 
 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS - 
PA 

Exemplos do Contributo da História A  para estas áreas de competências (expressa através das competências transversais 
enunciadas no documento das Aprendizagens Essenciais em História ao longo dos 12 anos de escolaridade) 

Linguagens e textos Mobilizar diferentes fontes de informação histórica na elaboração de explicações para os problemas investigados, incluindo diferentes suportes de 
pesquisa 

Informação e comunicação Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para fundamentar opiniões, relativas  a problemas nacionais e do mundo 
contemporâneo, e para intervir de modo responsável no meio envolvente. 

Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

Recolher e analisar informação histórica, factos, teorias e situações que promovam a compreensão dos assuntos em estudo. Mobilizar o 
conhecimento adquirido  e aplicar em situações históricas especificas, simples e complexas. 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 

Investigar e formular hipóteses sustentadas em evidências face a um acontecimento e/ou processo histórico, criar soluções estéticas criativas e 
pessoais. 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia   
 

Aplicar o conhecimento histórico e as metodologias de estudo de forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, comunicar e intervir em 
problemas reais. Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, historicamente relevantes, a nível económico, político, 
social e cultural. 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os 
seus territórios,. 

Sensibilidade estética e 
artística  
 

Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes linguagens . 

Saber científico, técnico e 
tecnológico  
 

Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC. 

 
Possível interdisciplinaridade com: Português / Geografia/Matemática Aplicada às Ciências Sociais/ Filosofia. 
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DESCRITORES DO DESEMPENHO - DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 

    A avaliação das atitudes e valores deve ser feita de forma global, em cada momento formal de avaliação, de acordo com os seguintes perfis de desempenho: 

 
ATITUDES E VALORES GERAIS 

 

 
COMPORTAMENTO EM AULA 

ASSIDUIDADE 
PONTUALIDADE 

 
EMPENHO NA SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES 

 
QUANTIFICAÇÃO DO 

DESEMPENHO 
(VALORES) 

Muito participativo, colaborativo, 
organizado, responsável, autónomo;  

valoriza e demonstra atitudes de 
cidadania. 

 

 
Muito bom comportamento / Postura 

totalmente adequada à sala de aula; 
Assíduo e pontual.  

 

 
Sistematicamente empenhado na 

superação das dificuldades face ao 
feedback do professor. 

 
 

18/20 

 

 
Participa regularmente, bastante atento e 
concentrado, bastante colaborativo, 
bastante organizado, realiza quase todos 
os trabalhos propostos, com motivação; 
bastante responsável e autónomo;  
valoriza e demonstra atitudes de 
cidadania. 

 

 
Bom comportamento / Postura 
dominantemente adequada à sala de 
aula.  
Assíduo e pontual ou dominantemente 
assíduo e pontual.  

 
Dominantemente empenhado na 
superação das dificuldades face ao 
feedback do professor. 

 

 
14/17 

 
 
 
 

Participa esporadicamente, é 
razoavelmente colaborativo, atento, 
concentrado e organizado; realiza quase 
todos os trabalhos propostos; 
razoavelmente responsável e autónomo; 
por vezes valoriza e demonstra atitudes 
de cidadania. 

 

 

 
Comportamento razoável / Postura 
relativamente adequada à sala de aula.  
Assíduo e pontual ou dominantemente 
assíduo e pontual (ou outros, a ajustar a 
cada aluno). 

 
Moderadamente empenhado na 
superação das dificuldades face ao 
feedback do professor. 

 

 
10/13 

 

Pouco participativo, pouco atento e 
concentrado, pouco colaborativo, realiza 
poucos dos trabalhos propostos; pouco 
organizado; pouco responsável e 
autónomo; por vezes valoriza e demonstra 
atitudes de cidadania. 

 

 

Comportamento perturbador/ Postura 
inadequada à sala de aula. 
Dominantemente assíduo e pontual (ou 
outros, a ajustar a cada aluno). 

Pouco empenhado na superação das 
dificuldades face ao feedback do 
professor. 

 
 

5/9 

Nada participativo, muito pouco atento e 
concentrado, pouco ou nada colaborativo, 

Comportamento perturbador e 
indisciplinado/ Postura totalmente 
inadequada à sala de aula. 

Não revela empenho na superação das 
dificuldades face ao feedback do 
professor.  

 
1/4 
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desorganizado, não realiza ou realiza 

poucos dos trabalhos propostos; 
nada responsável e pouco autónomo; 
raramente valoriza e demonstra atitudes 
de cidadania. 
 

Dominantemente assíduo e pontual (ou 

outros, a ajustar a cada aluno). 

 

 

 

 

DESCRITORES DO DESEMPENHO - DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

 
COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 

 

 Mobiliza conhecimentos para explicar e fundamentar situações históricas 

 Comunica ideias, oralmente e por escrito, com correção linguística. 

 Mostra curiosidade intelectual, e espírito crítico. 

 Clarifica questões sobre temas. 

 Articula coerentemente as ideias (tanto na escrita como na oralidade). 

 Sintetiza e organiza sistematicamente os conhecimentos. 

 Autorregula o conhecimento e as atitudes face aos feedbacks do professor e à reflexão pessoal. 

 Manifesta atitudes cívicas. 

 

 

 

 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

 

 

 Explica a realidade histórica e o papel dos atores, integrando-os no tempo, no espaço e no contexto em que se inserem. 

 Reconhece a diversidade de ritmos e sentidos de evolução em várias sociedades e culturas. 

 Mobiliza ideias de mudança e de continuidade, perspetivando os diversos ritmos e sentidos de evolução em diferentes sociedades e culturas. 

 Argumenta historicamente em torno de várias perspetivas de mudança e permanência, tendo em conta a diversidade de ideias e interesses 

de indivíduos e grupos. 

 Interpreta documentos diversos, recorrendo à metodologia específica da História. 
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 Analisa criticamente situações históricas. 

 Desenvolve a comunicação histórica, recorrendo a linguagens e produtos diversificados (sínteses, trabalhos de investigação…). 

 Domina o vocabulário específico da disciplina. 

 Expressa um perfil de cidadania interveniente e crítico. 

 

 

PERFIS DE DESEMPENHO - PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
19 – 20 Valores 
 
 Explica perfeitamente a realidade histórica 

e o papel dos atores; interpreta e trata com 
rigor a informação, apresentando-a de 
forma estruturada e clara, sem erros de 
linguagem; 

 Analisa o sentido de fontes com mensagens 
diversificadas, identificando a função e o 
contexto cultural dos respetivos autores, 
para estabelecer inferências válidas sobre o 
passado; 

 Identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes 
com estatutos e linguagens diferentes para 
compreender aspetos de diversas 
sociedades, e problematiza “vestígios do 
passado” enquanto evidência para 
compreender aspetos das sociedades 
humanas contemporâneas; 

 Reconhece a diversidade de ritmos e 
sentidos de evolução em várias sociedades e 
culturas, problematiza a conceção de 
progresso em História, tendo em conta quer 
consequências a curto, médio e longo prazo, 
quer diferentes apreciações de acordo com 
perspetivas nacionais ou regionais/locais, 
culturais, étnico-religiosas, 
socioeconómicas, etárias ou de género; 

 Reconhece a existência de diversidade e 
interinfluência de culturas e ideologias bem 
como a afirmação de uma consciência 

 
17 – 18 Valores  
 
 Explica a realidade histórica e o papel dos atores, 

com falhas raras e ligeiras; interpreta e trata a 
informação, apresentando-a, em geral, de forma 
estruturada e clara, sem erros de linguagem; 

 Analisa, com algumas lacunas o sentido de fontes 
com mensagens diversificadas, identificando a 
função e o contexto cultural dos respetivos autores, 
para estabelecer inferências válidas sobre o 
passado; 

 Identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com 
estatutos e linguagens diferentes para 
compreender aspetos de diversas sociedades, 
problematiza “vestígios do passado” enquanto 
evidência para compreender aspetos das 
sociedades atuais; 

 Reconhece a diversidade de ritmos e sentidos de 
evolução em várias sociedades e culturas, 
problematiza a conceção de progresso em História, 
tendo em conta quer consequências a curto, médio 
e longo prazo, quer diferentes apreciações de 
acordo com perspetivas nacionais ou 
regionais/locais, culturais, étnico-religiosas, 
socioeconómicas, etárias ou de género; 

 Reconhece a existência de diversidade e 
interinfluência de culturas e ideologias bem como 
a afirmação de uma consciência intercultural em 
sociedades contemporâneas; 

 Diferencia a validade do discurso historiográfico em 
relação ao discurso ficcional. 

 
14 – 16 Valores  
 
 

 Explica a realidade histórica e o papel dos 
atores com algumas falhas ligeiras; 

 Interpreta e trata a informação, apresentando-
a de forma nem sempre estruturada e/ou clara, 
com erros de linguagem que não afetam a 
inteligibilidade da mensagem; 

 Analisa, com algumas lacunas o sentido de 
fontes com mensagens diversificadas, 
identificando a função e o contexto cultural dos 
respetivos autores, para estabelecer 
inferências válidas sobre o passado; 

 Identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com 
estatutos e linguagens diferentes, mas revela 
lacunas na compreensão dos aspetos de 
diversas sociedades e na problematização do 
“passado” para compreender aspetos atuais; 

 Reconhece a diversidade de ritmos e sentidos 
de evolução em várias sociedades e culturas, 
mas revela dificuldades na problematização da 
conceção de progresso em História, tendo em 
conta quer consequências a curto, médio e 
longo prazo, quer diferentes apreciações de 
acordo com perspetivas nacionais ou 
regionais/locais, culturais, étnico-religiosas, 
socioeconómicas, etárias ou de género; 

 Reconhece a existência de diversidade e 
interinfluência de culturas e ideologias bem 
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intercultural em sociedades 
contemporâneas; 

 Distingue a validade do discurso 
historiográfico em relação ao discurso 
ficcional; 

 Toma posição historicamente fundamentada 
quanto a possíveis configurações das 
sociedades humanas no futuro, à luz do 
conhecimento produzido sobre o passado e 
das condições objetivas do presente. 

 Participa oralmente com muito empenho e 
correção utilizando uma comunicação muito 
precisa e rigorosa nas suas análises e/ou 
comentários. 

 Realiza de forma detalhada, refletida e 
crítica as suas autoavaliação e 
autorregulação, indicando estratégias para a 
superação das dificuldades detetadas. 

 Apresenta um comportamento muito correto 
tanto em contexto da sala de aula, como 
com os seus pares e com a demais 
comunidade educativa. 
 

 
10 – 13 Valores  
 
 -Explica a realidade histórica e o papel dos 

atores com falhas frequentes; 

 Interpreta e trata a informação, 
apresentando-a de forma pouco estruturada 
e/ou clara com erros frequentes na 
linguagem que não afetam a inteligibilidade 
da mensagem; 

 Analisa, com muitas lacunas o sentido de 
fontes com mensagens diversificadas, não 
identificando a função e o contexto cultural 
dos respetivos autores, para estabelecer 
inferências válidas sobre o passado; 

 Identifica, pesquisa, seleciona com muitas 
lacunas, usa fontes com estatutos e 
linguagens diferentes, mas apresenta 

 Toma posição historicamente fundamentada quanto 
a possíveis configurações das sociedades humanas 
no futuro, à luz do conhecimento produzido sobre 
o passado e das condições objetivas do presente. 

 Participa oralmente com empenho e correção 
utilizando uma comunicação rigorosa nas suas 
análises e/ou comentários. 

 Realiza de forma detalhada, refletida a  
autoavaliação e a autorregulação, indicando 
estratégias para a superação das dificuldades 
detetadas. 

 Apresenta um comportamento muito correto tanto 
em contexto da sala de aula, como com os seus 
pares e demais comunidade educativa. 

 
 
7 – 9 Valores  
 
 Explica a realidade histórica e o papel dos atores 

com falhas graves; 

 Interpreta e trata a informação, apresentando-a 
de forma pouco estruturada e/ou clara com erros 
frequentes na linguagem que afetam a 
inteligibilidade da mensagem; 

 Analisa, com muitas lacunas o sentido de fontes 
com mensagens diversificadas, não identificando 
a função e o contexto cultural dos respetivos 
autores, para estabelecer inferências válidas 
sobre o passado; 

 Identifica, pesquisa, seleciona com muitas 
lacunas, usa fontes com estatutos e linguagens 
diferentes, apresenta dificuldades na 
compreensão dos aspetos de diversas sociedades 
e na problematização do “passado” para 
compreender aspetos das sociedades atuais; 

 Não reconhece a diversidade de ritmos e sentidos 
de evolução em várias sociedades e culturas; 

 Revela dificuldades na problematização da 
conceção de progresso em História, tendo em 
conta quer consequências a curto, médio e longo 
prazo, quer diferentes apreciações de acordo com 

como a afirmação de uma consciência 
intercultural em sociedades contemporâneas; 

 Diferencia a validade do discurso historiográfico 
em relação ao discurso ficcional; 

 Toma, com dificuldades, posição 
historicamente fundamentada quanto a 
possíveis configurações das sociedades 
humanas no futuro, à luz do conhecimento 
produzido sobre o passado e das condições 
objetivas do presente. 

 Participa oralmente com empenho e correção, 
nem sempre utilizando uma comunicação 
rigorosa nas suas análises e/ou comentários. 

 Realiza a autoavaliação e a autorregulação, 
com muitas dificuldades. Não consegue 
determinar as áreas de estudo mais complexas. 
Nem sempre indica estratégias para a 
superação das dificuldades detetadas. 

 Apresenta um comportamento correto tanto em 
contexto da sala de aula, como com os seus 
pares e demais comunidade educativa. 
 

 

1 - 6 Valores  
 
 Explica a realidade histórica e o papel dos 

atores com falhas muito graves; 

 Interpreta e trata a informação, apresentando-
a de forma desestruturada e/ou pouco clara, 
com erros de linguagem que afetam a 
inteligibilidade da mensagem; 

 Não analisa o sentido de fontes com mensagens 
diversificadas, não identificando a função e o 
contexto cultural dos respetivos autores, para 
estabelecer inferências válidas sobre o 
passado; 

 Não identifica, nem pesquisa ou seleciona 
fontes com estatutos e linguagens diferentes, 
apresenta dificuldades na compreensão dos 
aspetos de diversas sociedades e na 
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dificuldades na compreensão dos aspetos de 
diversas sociedades e na problematização do 
“passado” para compreender aspetos das 
sociedades atuais; 

 Reconhece a diversidade de ritmos e 
sentidos de evolução em várias sociedades e 
culturas, mas revela dificuldades na 
problematização da conceção de progresso 
em História, tendo em conta quer 
consequências a curto, médio e longo prazo, 
quer diferentes apreciações de acordo com 
perspetivas nacionais ou regionais/locais, 
culturais, étnico-religiosas, 
socioeconómicas, etárias ou de género; 

 Reconhece, com dificuldade, a existência de 
diversidade e interinfluência de culturas e 
ideologias bem como a afirmação de uma 
consciência intercultural em sociedades 
contemporâneas; 

 Não diferencia a validade do discurso 
historiográfico em relação ao discurso 
ficcional. 

 Toma, com dificuldades, posição 
historicamente fundamentada quanto a 
possíveis configurações das sociedades 
humanas no futuro, à luz do conhecimento 
produzido sobre o passado e das condições 
objetivas do presente. 

 Revela falhas constantes no cumprimento de 
prazos e de regras, na assiduidade e/ou 
pontualidade, na cooperação nas atividades 
e no respeito pelos outros; 

 Participa oralmente com dificuldades e nem 
sempre com empenho e correção. A 
comunicação não é rigorosa, nem precisa nas 
suas análises e/ou comentários. 

 Realiza a autoavaliação e a autorregulação, 
revelando algumas dificuldades em 
determinar as áreas de estudo mais 
complexas. Tem dificuldades em indicar 
estratégias para a superação das 
dificuldades detetadas.  

perspetivas nacionais ou regionais/locais, 
culturais, étnico-religiosas, socioeconómicas, 
etárias ou de género; 

 Não reconhece a existência de diversidade e 
interinfluência de culturas e ideologias bem como 
a afirmação de uma consciência intercultural em 
sociedades contemporâneas; 

 Não diferencia a validade do discurso 
historiográfico em relação ao discurso ficcional. 

 Não toma posição historicamente fundamentada 
quanto a possíveis configurações das sociedades 
humanas no futuro, à luz do conhecimento 
produzido sobre o passado e das condições 
objetivas do presente. 

 Revela falhas constantes no cumprimento de 
prazos e de regras, na assiduidade e/ou 
pontualidade, na cooperação nas atividades e no 
respeito pelos outros; 

 Não participa oralmente, apresenta muitas 
dificuldades na articulação de uma comunicação 
coerente e percetível. Não consegue realizar uma 
análise e/ou comentário. 

 Realiza a autoavaliação e a autorregulação, com 
muitas dificuldades.  Não consegue determinar as 
áreas de estudo mais complexas. Não indica 
estratégias para a superação das dificuldades 
detetadas. Necessita de orientação sistemática. 

 Apresenta um comportamento regular, em 
contexto da sala de aula, revela alguma 
desatenção, contribuindo para alguma 
perturbação do bom funcionamentos das 
atividades letivas   

 

problematização do “passado” para 
compreender aspetos das sociedades atuais; 

 Não reconhece a diversidade de ritmos e 
sentidos de evolução em várias sociedades e 
culturas; 

 Revela muitas dificuldades na problematização 
da conceção de progresso em História, tendo 
em conta quer consequências a curto, médio e 
longo prazo, quer diferentes apreciações de 
acordo com perspetivas nacionais ou 
regionais/locais, culturais, étnico-religiosas, 
socioeconómicas, etárias ou de género; 

 Não reconhece a existência de diversidade e 
interinfluência de culturas e ideologias bem 
como a afirmação de uma consciência 
intercultural em sociedades contemporâneas; 

 Não diferencia a validade do discurso 
historiográfico em relação ao discurso 
ficcional. 

 Não toma posição historicamente 
fundamentada quanto a possíveis 
configurações das sociedades humanas no 
futuro, à luz do conhecimento produzido sobre 
o passado e das condições objetivas do 
presente; 

 Revela falhas constantes no cumprimento de 
prazos e de regras, na assiduidade e/ou 
pontualidade, na cooperação nas atividades e 
no respeito pelos outros; 

 

 Não participa oralmente, não consegue 
apresentar uma comunicação coerente. Não 
consegue realizar uma análise e/ou 
comentário. 

 Realiza a autoavaliação e a autorregulação, 
com muitas dificuldades. Não consegue 
determinar as áreas de estudo difíceis. Não 
consegue indicar estratégias para a superação 
das dificuldades detetadas. Necessita de 
orientação sistemática. 
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 Apresenta um comportamento regular, tanto 
em contexto da sala de aula, como com os 
seus pares e demais comunidade educativa. 

 

 Apresenta um comportamento muito irregular, 
em contexto da sala de aula, revela   
desatenção, contribuindo para a perturbação 
do bom funcionamentos das atividades letivas.   

 

AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS ESCRITOS 

Classificação expressa na escala de 0 a 20 valores, com menção qualitativa e quantitativa, de acordo com a tabela seguinte: 

PONTOS VALORES MENÇÃO QUALITATIVA 

De 0 a 44  De 0 a 4,4 Muito Insuficiente 

De 45 a 94 De 4,5 a 9,4 Insuficiente 

De 95 a 134 De 9,5 a 13,4 Suficiente 

De 135 a 174 De 13,5 a 17,4 Bom 

De 175 a 200  De 17,5 a 20 Muito Bom  

 


