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Departamento de Ciências Sociais e Humanas           Ano de escolaridade: 7º, 8º Ano 

Disciplina: História  

Legenda: 
Áreas de competência do perfil do aluno 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 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 

 Áreas de valor do perfil do aluno   

 a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

Domínios de 
Avaliação/ 
Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Áreas de 
competências e 
valores do Perfil 

do Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade 

em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante facilidade 

em: 

Compreensão 
Histórica 

(temporalidade/ 
espacialidade/ 

contextualização) 
 

60% 

 Localizar espacialmente e temporalmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-
os com os contextos em que ocorrem. 

 Distinguir, numa dada realidade, os aspetos de ordem demográfica, económica, social, política e 
cultural, estabelecendo relações entre eles. 

 Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos, 
relativamente a fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço.  

 Caracterizar aspetos relevantes da História de Portugal, europeia e mundial.  

 Relacionar a História de Portugal com a História europeia e mundial.  

 Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para fundamentar opiniões, relativas 
a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável no seu 
meio envolvente A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J 
 
 

a), b), c), d), e) 

Testes escritos 
 
- Trabalhos de 
pesquisa, 
relatórios 
individuais e /ou 
de grupo 
inseridos ou não 
em portefólio 
 
- Observação 
direta 
 
- Grelhas de 
observação 
(registo em 
grelhas ao longo 
do ano letivo) 
 
- Auto e 
heteroavaliação 
 
 

Tratamento da 
Informação/ 

Utilização fontes 
20% 

 Pesquisar de forma autónoma mas planificada (pesquisa, seleção e síntese da informação 
recolhida) 

 Analisar fontes de natureza diversa (textos, imagens, gráficos, mapas, …). 

 Analisar textos historiográficos 

 
Comunicação e 

participação 
 

20% 

 Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, de sínteses de assuntos 
estudados: 
o Estabelecendo os seus traços definidores 
o Distinguindo situações de rutura e de continuidade  
o Utilizando, adequadamente, terminologia específica da disciplina 

 Adequar os comportamentos em contextos de cooperação, partilha, e competição 

 Trabalhar individual e em equipa;  

 Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade; 

 Ser resiliente e persistente, na construção de caminhos personalizados de aprendizagem 
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