
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA  
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Compreensão em História 
 
Tempo/Espaço 
 
Contextualização 

 

45% 

Situa no tempo e no espaço: 
acontecimentos, personagens, processos, 
momentos de rutura, principais fases da 
evolução histórica; 
- Estabelece relações entre 
passado/presente. 
-Compreende condições e motivações dos 
factos históricos; 
-Conhece episódios da História regional e 
local; 
-Distingue aspetos de ordem demográfica, 
económica, social, política e cultural; 
-Desenvolve a sensibilidade estética; 
-Promove o respeito pela diferença, 
reconhecendo e valorizando a diversidade; 
-Valoriza a dignidade humana e os direitos 
humanos; 
-Respeita a biodiversidade, valorizando a 
sua importância para o desenvolvimento 
das comunidades humanas. 

 - Questão de aula 
 
 - Fichas de trabalho 
 
 - Intervenções orais  
- Trabalhos de 

pesquisa, recolha e 
tratamento da 
informação 

 
- Trabalho de Projeto  
 
- Teste de avaliação

 

 

Tratamento da Informação 35% 
Pesquisa, compara e interpreta diferentes 
fontes históricas e outro tipo de 
informação. 

Comunicação em História 
 

 
20% 

Comunica, de forma adequada e 
linguisticamente correta,os conhecimentos 
e opiniões, dominando o vocabulário 
específico da disciplina. 

ATITUDES (10%) 

 Comportamento 

 Trabalho colaborativo 

 Pensamento crítico 

 Responsabilidade 

 Autonomia  

100% 

- Adequa comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração; 
-Trabalha individualmente e em equipa;   
- Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

Observação direta 

Fichas de auto e 
heteroavaliação 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS E HUMANAS DO 3.º CICLO – 7.º ANO 


