
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO REGULAR – GRUPO 400 
 

DISCIPLINA: HISTÓRIA – 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO (7º e 8 anos) 
 

DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES Pond. Instrumentos 
 

Das sociedades 
recoletoras às 
primeiras civilizações  
 
A herança do 
mediterrâneo antigo  
 
A formação da 
cristandade ocidental 
e a expansão islâmica  
 
Expansão e mudança 
nos séculos XV e XVI  
 
Portugal no contexto 
europeu dos séculos 
XVII e XVIII  
 
Crescimento e 
ruturas no mundo 
ocidental nos séculos 
XVIII e XIX  
 
O mundo 
industrializado no 
século XIX  

  

1- Tratamento de informação/utilização de fontes históricas 
- Utilizar conceitos operatórios e metodológicos específicos da História. 
- Consciencializar a importância dos diversos tipos de fontes na construção do conhecimento histórico. 
- Interpretar documentos (escritos, cartográficos, iconográficos, epigráficos, orais, multimédia e outros...).   
- Analisar fontes históricas escritas e visuais com diferentes pontos de vista. 
- Organizar e sintetizar a informação de forma estruturada a partir de fontes diversas. 

 

 
 

25% 
 

 

- Testes de 
avaliação de 
conhecimentos 
 
- Fichas de 
trabalho; 
 
-Trabalhos de 
pesquisa 
(individual/grupo) 
 
- Relatórios 

 
- Planos 
específicos e 
Esquemas 
 
- Pequenas 
sínteses e 
reflexões 
- Questionários de 
aula / 
Participação oral 
 
- Grelhas de 
registos 
avaliativos de 
participações e 
trabalhos 
produzidos 

2. Compreensão histórica 
- Reconhecer e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico. 
- Caraterizar as principais etapas da evolução histórica. 
- Localizar locais e eventos históricos. 
- Identificar/aplicar os conceitos operatórios da História para a compreensão dos diferentes contextos. 
- Estabelecer relações entre a organização do espaço e os condicionalismos naturais.  
- Contextualizar a dinâmica histórica, inferindo causas e consequências, conjugando sincronia e diacronia. 
- Distinguir fatores e efeitos de ordem económica, social, demográfica, política, técnica ou cultural. 
- Destacar ruturas, diferenças e permanências no evoluir histórico. 
- Estabelecer relações oportunas entre passado e presente, tendo em conta os respetivos contextos. 
- Construir e enriquecer o conhecimento histórico com recurso a outros saberes disciplinares. 
- Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em diferentes contextos históricos, de forma autónoma. 
- Demonstrar capacidade de associar a memorização à compreensão, de forma progressivamente autónoma. 
- Questionar os seus conhecimentos prévios, verificando que a aprendizagem é um processo em constante remodelação.  

 
 

60% 
 
 
 

3. Comunicação em História 
- Utilizar formas diversificadas de comunicação (escrita, oral, multimédia, outras...). 
- Utilizar o vocabulário específico da disciplina. 
- Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos operatórios e metodológicos da História. 
- Revelar criatividade e espírito crítico. 
- Responder de forma oportuna, apresentar dados/informação, mostrar iniciativa na resolução das tarefas propostas.  
- Demonstrar capacidade de autoavaliação do trabalho efetuado, integrando as críticas dos pares e dos professores 
de forma construtiva, no sentido de melhorar e perfeiçoar o seu desempenho. 
- Expressar as aprendizagens de modo criativo e com sentido estético. 
- Mobilizar o discurso argumentativo.  
- Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu.  

 
 

15% 
 

Aprendizagens essenciais: 7º ano - http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/historia_3c_7a_ff.pdf 
                          8º ano - http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/historia_3c_8a_ff.pdf 

Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de   de dezembro de 2018  
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