
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 2021-2022 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO História (3CEB) – Presencial, Não Presencial e Misto 

Domínios de 
aprendizagem 

Conhecimentos e capacidades Instrumentos Ponderação 

 

 

APRENDER A 
CONHECER 

 

 

 

APRENDER 

A FAZER 

- Aquisição de conhecimentos e capacidades 
específicas da disciplina; 

- Desenvolvimento de métodos e estratégias de 
aprendizagem; 

- Rigor linguístico na expressão oral e escrita. 

 

 

- Análise de informação textual, gráfica, 
cartográfica, imagens; debates e trabalhos 
individuais ou em grupo e consequente exposição 
oral adequada e/ ou elaboração correcta de 
sínteses. 

Provas de Avaliação Escrita / 
Testes* 

(70%) 

 

 

Trabalhos Individuais e Trabalhos 
de Grupo* 

(10%) 

 

*o docente adequará os 
instrumentos e técnicas à 

modalidade ensino (presencial, 
misto ou não presencial) 

80% 

APRENDER A 
VIVER JUNTOS 

 
APRENDER A 

SER 

 
- Comportamento 
- Participação 
- Responsabilidade 
 

Observação directa 
Registos do Professor 

Colaboração em atividades 
escolares 

Registos no caderno diário/ 
plataformas de ensino 

 
 

20% 

A classificação final corresponde à média aritmética simples da classificação obtida em cada um dos três períodos.  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 2021-2022 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO História B (ES) e História A (ES) – Presencial, Não Presencial e Misto 

Domínios de 
aprendizagem 

Conhecimentos e capacidades Instrumentos Ponderação 

 

 

APRENDER A 
CONHECER 

 

 

 

APRENDER 

A FAZER 

- Aquisição de conhecimentos e capacidades 
específicas da disciplina; 

- Desenvolvimento de métodos e estratégias  

de aprendizagem; 

- Rigor linguístico na expressão oral e escrita; 

- Análise, interpretação e cotejamento de 
documentos; 

- Seleção de informação recorrendo a fontes 
diversas.. 

 

- Análise de informação textual, gráfica, 
cartográfica, imagens; debates e trabalhos 
individuais ou em grupo e consequente exposição 
oral adequada e/ ou elaboração correcta de 
sínteses. 

Provas de Avaliação Escrita / 
Testes* 

(70%) 

 

 

 

Trabalhos Individuais e Trabalhos 
de Grupo* 

(10%) 

*o docente adequará os 
instrumentos e técnicas à 

modalidade ensino (presencial, 
misto ou não presencial) 

80% 

APRENDER A 
VIVER JUNTOS 

 
APRENDER A 

SER 

 
- Comportamento 
- Participação 
- Responsabilidade 
 

Observação directa 
Registos do Professor 

Colaboração em atividades 
escolares 

Registos no caderno diário/ 
plataformas de ensino 

 
 

20% 

A classificação final corresponde à média aritmética simples da classificação obtida em cada um dos três períodos.  


