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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ANO LETIVO 2018/2019 
 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 85 % 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 
Compreensão em História 
Tempo/Espaço 
- Situar no tempo e no espaço: Acontecimentos, personagens, 
processos, momentos de rutura, principais fases da evolução 
histórica; 
- Estabelecer relações entre passado/presente. 
 

Contextualização 
- Compreender condições e motivações dos factos históricos; 
- Distinguir aspetos de ordem demográfica, económica, social, 
política e cultural. 
 

Tratamento da Informação 
- Pesquisar, comparar e interpretar diferentes fontes históricas 
e outro tipo de informação. 

Comunicação em História 
- Comunicar, de forma adequada e linguisticamente correta os 
conhecimentos e opiniões, dominando o vocabulário 
específico da disciplina. 

Testes de avaliação: 
1º Período - 2 Testes 
2º Período - 2 Testes 
3º Período - 1 Teste 
 

- Trabalho de pesquisa 
- realização de trabalho de pesquisa orientado/Fichas 
de Trabalho /Exercícios/Exploração de documentos,…) 
 

- Atividade de aula 
- realização de tarefas propostas na sala de aula 
(registar, ler, sintetizar, responder,…) 
- capacidade de intervenção e argumentação 
 

Notas: 
 (1) Sempre que um aluno apresentar um impedimento físico, 
de carácter temporário, o teste escrito será agendado para 
nova data. 
Se o impedimento for de carácter prolongado, o aluno 
realizará o teste ditando as respostas que o professor 
transcreverá. 
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ÁREAS TRANSVERSAIS - 15% 

Educação para a cidadania 
Comportamento 
 

Domínio da Língua Portuguesa 
Capacidade de expressão oral e escrita e compreensão das 
ideias essenciais em diferentes situações de comunicação 
 

Utilização das TIC – Tecnologias da Informação e 
Comunicação 
Utiliza as TIC nas tarefas de construção de conhecimento 

 
Grelha de registo de observação/ Ocorrências 

 
 

Grelha de registo de observação 
 

 
Grelha de registo de observação 
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No que respeita à Área transversal/Comportamento (5%), a ponderação far-se-á da seguinte forma:  

Nº de incidências/registos Ponderação 

0 100% 

1-2 89% 

3 69% 

4-5 49% 

+ 5 19% 

A ponderação atribuída às competências de comunicação escrita em Língua Portuguesa - 5% - será atribuída de acordo 
com as seguintes percentagens/ descritores de desempenho: 

Percentagens Descritores 

5% 
Apresenta uma produção escrita/oral clara com articulação de ideias e argumentos objetivos, utilizando o vocabulário correto, quer 

o de natureza científica quer o do domínio da expressão escrita. Não comete erros ortográficos. 

3% 

Apresenta uma produção escrita/oral com clareza razoável, articula as ideias e argumenta de modo satisfatório. Comete alguns 

erros ortográficos e revela alguma dificuldade no uso da terminologia adequada quer ao nível científico, quer no domínio da 

expressão escrita. 

1% 
 Apresenta uma produção escrita/oral sem objetividade e confusão de ideias. Não consegue utilizar um vocabulário correto, quer de 

natureza científica quer no domínio da expressão escrita. Comete frequentes erros ortográficos.  
 

A Coordenadora 
Maria Luísa Leite 
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