CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
Ano Escolar 2020-2021

DEPARTAMENTO
ÁREA DISCIPLINAR
ANO DE ESCOLARIDADE

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES














ATITUDES E
VALORES

SABER SER / SABER ESTAR

SABER / SABER FAZER









CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
HISTÓRIA
7.º, 8.º, 9.º (3.º CICLO)

Domínios / Indicadores
Localiza no tempo e no espaço eventos e processos
históricos utilizando barras cronológicas, mapas, gráficos e
imagens.
Distingue factos de ordem demográfica, social,
política, económica e cultural.
Identifica e caracteriza fases principais da evolução histórica
e grandes momentos de rutura;
Contextualiza acontecimentos históricos;
Compreende documentos históricos;
Ordena corretamente acontecimentos;
Utiliza adequadamente o vocabulário da disciplina;
Realiza trabalhos de grupo/pesquisa.
Utiliza corretamente a língua portuguesa, tanto
oralmente como por escrito.
Utiliza as tecnologias de informação e comunicação.
Responsabilidade e integridade
É assíduo.
É pontual.
Realiza os trabalhos propostos.
Apresenta o material necessário.
Excelência e exigência
Está atento.
Participa de forma organizada e pertinente em sala de aula.
Revela empenho, nunca desistindo e esforçando-se para
ultrapassar as dificuldades.
Curiosidade, reflexão e inovação
Revela espírito critico e criativo.
Mostra interesse.
Cidadania e participação
Partilha os valores de cidadania.
Intervém civicamente e com pertinência.
Coopera com a comunidade escolar.
Liberdade
Respeita a opinião dos outros.
Valoriza o espaço escolar.

Instrumentos de Avaliação
Ponderação
Os instrumentos de avaliação
formativa e/ou sumativa serão
diversos, realçando-se:
 Testes de avaliação
 Questões de aula
 Cadernos diários
 Fichas de trabalho
 Trabalhos de pesquisa
 Apresentação escrita
50%
e/ou oral
 Debates e outros tipos
de intervenção oral
 Outros considerados
pertinentes.

Registos de observação de
desempenho:


Cooperação



Comportamento



Responsabilidade



Autonomia



Empenho



Fichas de autoavaliação

Total

50%

100%

OBSERVAÇÕES:

1. Conhecimentos/Capacidades
Todos os instrumentos de avaliação serão considerados até ao momento em que esta é concretizada.

2. Atitudes e Valores
A avaliação é feita período a período.

3. Regime de Ensino
Os instrumentos de avaliação serão adaptados de acordo com o regime de ensino em vigor (presencial, misto e não presencial), nomeadamente
no que diz respeito aos Testes de Avaliação por domínios que serão substituídos por Fichas de Trabalho sobre um ou mais domínios e Realização
e Apresentação de Trabalhos e/ou Projetos.
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