Perfil de aprendizagem dos alunos
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COMPREENSÃO EM
HISTÓRIA
Tempo
Espaço
Contextualização

TRATAMENTO DA
INFORMAÇÃO
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Descritores de desempenho
Muito Bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

Utiliza, com muita facilidade
referentes de tempo e unidades
de tempo histórico

Utiliza,
com
facilidade
referentes de tempo e
unidades de tempo histórico

Utiliza,
com
alguma
dificuldade referentes de
tempo e algumas unidades de
tempo histórico

Ainda não utiliza referentes
de tempo e unidades de
tempo histórico

Localiza, em representações
cartográficas de diversos tipos,
locais, fenómenos históricos,
diversos espaços e territórios,
utilizando com muita facilidade
diferentes
escalas
e
mobilizando os mais diversos
tipos
de
informação
georreferenciada

Localiza, em representações
cartográficas de diversos
tipos,
locais,
fenómenos
históricos, diversos espaços e
territórios, utilizando com
facilidade diferentes escalas e
mobilizando diversos tipos de
informação georreferenciada

Localiza, em representações
cartográficas,
locais,
fenómenos
históricos,
espaços
e
territórios,
utilizando diferentes escalas e
mobilizando alguns tipos de
informação georreferenciada

Estabelece, com facilidade
relações entre as formas de
organização
do
espaço
português e os elementos
naturais.

Estabelece, algumas relações
entre
as
formas
de
organização
do
espaço
português e os elementos
naturais e humanos

Compreende, com facilidade
a necessidade de fontes
históricas para a produção
do conhecimento histórico

Compreende, com alguma
facilidade a necessidade das
fontes históricas para a
produção do conhecimento
histórico

históricas de tipologia diversa

dificuldade, fontes históricas
de tipologia diversa

Estabelece,
com
muita
facilidade relações entre as
formas de organização do
espaço
português
e
os
elementos naturais e humanos
Compreende, com muita
facilidade a necessidade de
fontes históricas para a
produção do conhecimento
histórico

Localiza, raramente, locais ou
fenómenos históricos em
representações cartográficas,
utilizando
com
muita
dificuldade diferentes escalas
ou tipos de informação
georreferenciada

Estabelece,
com
muita
dificuldade, relações entre as
formas de organização do
espaço português e os
elementos
naturais
e
humanos
Revela, muita dificuldade na
compreensão da necessidade
das fontes históricas

(Identificar e utilizar fontes
históricas,
de
tipologia
Raramente utiliza, de forma
diferente)
Utiliza, com muita facilidade Utiliza, com facilidade fontes Utiliza, embora com alguma correta, as fontes históricas
fontes históricas de natureza
diversa

de tipologia diversa

Área de
competência do
perfil dos alunos
Linguagens e
textos (A);
Informação e
Comunicação (B);
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo (D);
Relacionamento
interpessoal (E);
Desenvolvimento
e autonomia (F);
Sensibilidade
estética e artística
(H);
Saber científico,
técnico e
tecnológico (I)

Perfil de aprendizagem dos alunos
COMUNICAÇÃO EM HISTÓRIA
(Comunicação escrita e/ou
oral)

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

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

Comunica,
com
alguma
facilidade, mas nem sempre
de forma linguisticamente
correta, os conhecimentos e
opiniões, dominando algum
vocabulário específico da
disciplina

Comunica,
com
muita
dificuldade, e de forma
linguisticamente incorreta, os
conhecimentos e opiniões,
não dominando o vocabulário
específico da disciplina

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018
“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho,
em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico realizado a 08 de outubro de 2021

