
 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina:      História                                                                                                                                                                                         Nível:  9.º ano 
 

 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 

I- A EUROPA E O MUNDO NO 

LIMIAR DO SÉCULO XX 

- Hegemonia e declínio da 

influência europeia  

 

- A revolução soviética 

 

- Portugal: da I República à 

ditadura militar 

-  Sociedade e cultura num mundo 

em mudança. 

 

 

 

 

 

J- DA GRANDE DEPRESSÃO 

À SEGUNDA GUERRA MUN - 

DIAL 

 

- As dificuldades económicas dos 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos que impliquem: 

− desenvolver a memorização, associando-a à 

compreensão, de forma a conseguir mobilizar o 

memorizado;  

− mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em 

diferentes contextos históricos, de forma supervisionada, 

mas progressivamente autónoma;  

− estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

− formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, 

face a um acontecimento ou processo histórico, de forma 

supervisionada, mas progressivamente autónoma;  

− utilizar os conceitos operatórios da História para a 

compreensão dos diferentes contextos;  

− utilizar a metodologia específica da História para a 

análise de acontecimentos e processos;  

− Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e 

processos relevantes, relacionando-os com os contextos 

em que ocorreram;  

− valorizar o património histórico material e imaterial, 

regional e nacional;  

− valorizar o património histórico material e imaterial 

europeu, numa perspetiva de desenvolvimento da 

cidadania europeia. 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado  

(A, B, F, G, I, J)  

 

Testes e Minitestes 

 

 

 

Instrumentos específicos: 

 Relatórios de atividades; 

 Questões de aula; 

 Apresentações orais; 

 Guiões Temáticos e Sínteses 

temáticas;  

 Fichas de Trabalho   

individuais/grupo; 

 Trabalhos de pesquisa de 

grupo/individuais. 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

 

Grelhas de Atitudes (*) 

 

50% 

 

 

 

 

35% 

(ou 45%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
10%(quando 

existir)  

 
 
 
 

5% 

 



 

 

anos 30  

Entre a ditadura e a democracia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A II Guerra Mundial 

 

K - DO SEGUNDO PÓS- 

GUERRA AOS DESAFIOS DO 

NOSSO TEMPO  

 

Aplicar a criatividade em: 

− propor alternativas de interpretação a um acontecimento, 

evento ou processo, de forma supervisionada, mas 

progressivamente autónoma;  

− promover a multiperspetiva em História, de forma 

supervisionada, mas progressivamente autónoma;  

− usar meios diversos para expressar as aprendizagens;  

− criar soluções estéticas progressivamente criativas e 

pessoais. 

Criativo 

(A, C, D, J)  

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 

em:  

−  analisar factos e situações, aprendendo a selecionar 

elementos ou dados históricos relevantes para o assunto 

em estudo;  

− mobilizar o discurso argumentativo, de forma orientada, 

mas progressivamente autónoma;  

− organizar debates orientados que requeiram sustentação 

de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de 

factos ou dados históricos;  

− discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar 

histórico, de forma orientada, mas progressivamente 

autónoma; 

− analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos 

de vista, problematizando-os. 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Realizar atividades que envolvam:  

− selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos tipos, 

de forma progressivamente autónoma;  

− recolher e selecionar dados de fontes históricas 

Indagador/Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina:      História                                                                                                                                                                                         Nível:  9.º ano 
 

 

- Da II Guerra à queda do muro de 

Berlim 

 

 

- Portugal: do autoritarismo à 

democracia 

 

 

- As transformações do mundo 

contemporâneo 

relevantes para a análise de assuntos em estudo, 

aprendendo a pesquisar, de forma progressivamente 

autónoma;  

− problematizar, progressivamente e com orientação, os 

conhecimentos adquiridos. 

Induzir/requerer 

− aceitar e/ou argumentar diversos pontos de vista;  

− saber interagir com os outros no respeito pela diferença e 

pela diversidade;  

− confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, 

respeitando as diferenças de opinião; 

− Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural. 

Respeitador da diferença  

(A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

 

Sintetizar e organizar 

− planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

− registar seletivamente a informação recolhida em fontes 

históricas;  

− organizar a informação recolhida em fontes históricas de 

diversos tipos; 

− elaborar pequenas sínteses com base em dados 

recolhidos em fontes históricas analisadas;  

− elaborar relatórios obedecendo a critérios e objetivos 

específicos;  

− elaborar planos específicos e esquemas;  

− sistematizar, de forma progressivamente autónoma e 

seguindo tipologias específicas, acontecimentos e/ou 

processos históricos;  

−  organizar de forma sistematizada o estudo autónomo. 

Sistematizador/organizador 

 (A, B, C, I, J) 

 

 



 

 

Realizar atividades que envolvam: 

− organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a 

conceitos operatórios da História;  

− organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a 

conceitos metodológicos da História;  

− comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  

− responder, apresentar dados/informação, mostrar 

iniciativa; 

− usar meios diversos para expressar as aprendizagens. 

− saber intervir de forma solidária; 

− a colaboração com os pares e professores, no sentido de 

melhorar ou aprofundar as suas ações;  

− assumir responsabilidades nas tarefas, atitudes e 

comportamentos; 

- assumir e cumprir compromissos.  

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 Orientar o aluno, com base em critérios específicos para: 

− colocar questões-chave cuja resposta abranja um 

acontecimento ou processo histórico específico;  

− questionar de forma organizada e sustentada o trabalho 

efetuado por si e pelos outros;  

− autoavaliar as aprendizagens adquiridas, os seus 

comportamentos e atitudes; - avaliar de forma construtiva 

as aprendizagens adquiridas, os comportamentos e 

atitudes dos outros. 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

 

Autoavaliador (transversal às 

áreas) 

  

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e G Bem-estar, saúde e H Sensibilidade Estética e I Saber científico, técnico e J Consciência e domínio do 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina:      História                                                                                                                                                                                         Nível:  9.º ano 
 

 

autonomia ambiente artística tecnológico corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

 

Ou 

 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Em que: 



 

 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                           Nível: 12º Ano 
 

 

Domínios / Blocos /Módulos / 
… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 

 

 

 

M.7: CRISES, EMBATES IDEO - 

LÓGICOS E MUTAÇÕES CULTU- 

RAIS NA PRIMEIRA METADE DO 

SÉCULO XX 

 

 

 

- As transformações das primeiras 

décadas do século XX 

 

 

- Portugal no primeiro pós guerra 

 

 

- O agudizar das tensões políticas e 

sociais a partir dos anos 30 

 

 

- Portugal: o Estado Novo 

 

 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos que impliquem: 

− Selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos tipos;  

− Recolher e selecionar dados de fontes históricas para a  

análise de assuntos e temáticas em estudo;  

− Organizar, de forma sistematizada e autónoma, a 

informação recolhida em fontes históricas;   

− Analisar factos, teorias e situações, selecionando 

elementos ou dados históricos relevantes para o assunto 

em estudo;   

− Saber situar cronológica e espacialmente acontecimentos 

e processos relevantes, relacionando-os com os contextos 

em que ocorreram;  

− Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo 

informação, implícita e explícita, assim como o respectivos 

limites para o conhecimento do passado; 

− Estudar de forma autónoma e sistematizada; 

−  Utilizar a capacidade de memorização, associando-a à 

compreensão; 

−  Saber problematizar os conhecimentos adquiridos, de 

forma escrita e oral;   

− Estabelecer relações intra e interdisciplinares;    

− Valorizar o património histórico e natural, local, regional e  

europeu, este último numa perspetiva de construção da 

cidadania europeia.  

 

Indagador/Investigador 

Conhecedor / Sabedor / Culto 

/ Informado 

 (A, B, C, D, H, I) 

 

 

Testes e Minitestes 

 

 

 

 

Instrumentos específicos: 

 Relatórios de atividades; 

 Questões de aula; 

 Apresentações orais; 

 Guiões Temáticos e 

Sínteses temáticas;  

 Fichas de Trabalho   

individuais/grupo; 

 Trabalhos de pesquisa de 

grupo/individuais. 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

Grelhas de Atitudes (*) 

 

 

50% 

 

 

 

 

35% 

(ou 45%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

(quando existir) 

 

 

5% 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
M.8: PORTUGAL E O MUNDO DA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

AO INÍCIO DA DÉCADA DE 80 – 

OPÇÕE S INTERNAS E CONTEX- 

TO INTERNACIONAL 

 

 

 

- A degradação do ambiente 

internacional 

 

 

 

- Nascimento e afirmação de um novo 

quadro geopolítico 

 

 

- Portugal, do autoritarismo à democra- 

cia 

 

 

 

 

 

Aplicar a criatividade em: 

− Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em 

situações históricas específicas, simples e complexas ou 

para fundamentar opiniões;  

− Relacionar acontecimentos e processos relevantes, 

situando-os no espaço e no tempo;  

− Estabelecer relações entre o passado e o presente 

− interpretando de forma crítica e fundamentada o mundo 

atual; 

− Propor alternativas de interpretação a um acontecimento, 

evento ou processo, problematizando-as;  

− Promover a multiperspetiva em História, num quadro de 

desenvolvimento pessoal e autónomo; 

− Usar meios diversos para expressar as aprendizagens, 

sabendo justificar a escolha desses meios;   

− Criar soluções estéticas criativas e pessoais. 

 

Criativo 

(A, B, C, D, F, I 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em: 

− Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de 

forma sistemática e autónoma;  

− Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a 

conceitos operatórios da História; 

− Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a 

conceitos metodológicos da História; 

− Organizar debates que requeiram sustentação de 

afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, F, I, H) 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                           Nível: 12º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.9: ALTERAÇÕES GEOESTRA- 

TÉGICAS, TENSÕES POLÍTICAS 

E TRANSFORMAÇÕES SOCIO - 

CULTURAIS NO MUNDO ATUAL 

 

 

 

- O fim do sistema internacional da 

Guerra Fria e a persistência da 

dicotomia Norte-Sul 

 

 

- A viragem para uma outra era 

 

 

 

- Portugal no novo quadro internacional 

 

 

 

ou dados históricos;   

− Discutir conceitos, factos e processos históricos numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar histórico; 

− Analisar diversos tipos de fontes históricas com diferentes 

pontos de vista, problematizando-o. 

 

Induzir/requerer 

− Aceitar e/ou argumentar diversos pontos de vista;   

− Saber interagir com os outros no respeito pela diferença e 

pela diversidade;  

− Confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, 

respeitando as diferenças de opinião; 

− Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade e equidade no 

cumprimento das leis; 

− Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, 

sexual. 

 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A, B, C,D, E, F, I) 

 

Sintetizar e organizar 

− Planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

− Registar seletivamente informação recolhida em fontes 

históricas de diversos tipos;   

− Construir sínteses com base em dados recolhidos em 

fontes históricas analisadas; 

− Elaborar relatórios, obedecendo a critérios e objetivos 

específicos;  

 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, D, F) 

 



 

 

 

 

 

− Elaborar planos específicos e gerais, assim como 

esquemas simples e complexos, estabelecendo 

cruzamento de informação;    

− Sistematizar, seguindo tipologias específicas 

acontecimentos e/ou processos históricos. 

− Colocar questões-chave cuja resposta abranja 

acontecimentos ou processos históricos.   

Questionador 

(A, B, C, D, E, F, I) 

 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 
Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 

da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                           Nível: 12º Ano 
 

 

 

 

 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 


