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✓ A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento, privilegiando-se uma diversidade de dinâmicas e de instrumentos 

de avaliação. A avaliação ao nível da dimensão prática será feita por rubricas que orientem o trabalho dos alunos e possibilitem a monitorização e o feedback da avaliação. 
✓ O nível de consecução alcançado por cada aluno/a é o que decorre da ponderação em partes iguais dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação acima referidos. Estes instrumentos, pela sua diversidade, 

asseguram a avaliação das diferentes dimensões previstas no perfil de aprendizagens específicas.  
✓ Respeitando o princípio de que a avaliação sumativa se traduz na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas, a classificação no final de cada semestre deverá refletir o trabalho realizado no mesmo, 

valorizando a progressão feita por cada aluno/a. 

 
HISTÓRIA A 

DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

Competências  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

Ponderação dos 
instrumentos  

7º,8º e 9º ano 7º, 8º e 9º ano 

 
Conhecimentos e capacidades  

➢ Compreensão histórica 

 

• Temporalidade 

• Espacialidade 

• Contextualização 

 

 

 

Capacidades: 

• Metodologia específica da 
história 

• Comunicação em história 
 
 

Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes de, depois de, milénio, século, 
ano, era; 
Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos; 
Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí existentes em diferentes épocas 
históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos que permanecem;  
Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, estabelecendo relações de causalidade e de 
Consequência; 
Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na região/local onde habita/estuda. 

 
 
 
 
 
 

 
Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento histórico; 
Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a informação para a abordagem da realidade 
social numa perspetiva crítica; 
Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
Produzir um discurso coerente, correto e fundamentado, utilizando de forma adequada o vocabulário específico da História para 
comunicar o conhecimento histórico adquirido;  
Utilizar linguagens e suportes diversos na transmissão e divulgação do saber histórico. 

 
-Prova(s) escrita(s)  
(1/2 por semestre) 
 
-Fichas formativas 
-Questões aula,  
-Trabalhos de pesquisa 
orientada, individuais, pares e 
/ou grupo,  
-Trabalho de projeto, 
- Portefólio,  
-Relatórios 
-Exploração de documentos 
iconográficos e audiovisuais. 
-Guiões de Visitas de Estudo 
… 
 
-Oralidade  
Participação na dinâmica da 
aula, apresentações orais, 
debates, …. 

 

 
 

 
Ponderação em partes 
iguais dos resultados 

obtidos pelo aluno em 
cada um dos 

instrumentos da 
avaliação   aplicados 
pelo professor e que 

constam da Planificação 
Semestral/Anual. 

 
Atitudes e valores específicos da 
História 

 
Capacidade de reflexão e Espírito crítico 
Autonomia e espírito de iniciativa 
Cidadania (Respeito pela diferença e biodiversidade e valorização dos direitos humanos) 
 

• Grelhas de registo de 
observação/ avaliação 

• Questionários de auto e 
heteroavaliação 

 

 
 

 

 
Atitudes 

 
Responsabilidade 
Respeito  
Cooperação 
 

 

• Grelhas de registo de 
observação/ avaliação 

• Questionários de auto e 
heteroavaliação 

 


