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Nota introdutória 

Tendo em conta os critérios gerais de avaliação aprovados pelo Conselho 

Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, o processo de avaliação 

formativa e os momentos de avaliação sumativa da disciplina de História estruturam-se em 

dois domínios de aprendizagem: o das atitudes e valores e o dos conhecimentos e 

capacidades. 

O domínio das atitudes e valores tem uma ponderação global de 15% e as suas 

componentes são avaliadas de forma semelhante em todas as disciplinas do 3º Ciclo, de 

acordo com as ponderações e os descritores previstos nos critérios gerais de avaliação. 

O domínio dos conhecimentos e capacidades tem uma ponderação global de 85%, 

apresentando as seguintes ponderações por componente na disciplina de História A: 

- 50% para a componente escrita; 

- 15% para a componente de oralidade; 

- 20% Para a componente prática. 
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Perfil de Desempenho 

Domínio Componente Descritores de Desempenho 

Conhecimentos 
e Capacidades 

Escrita O aluno: 

- Aplica corretamente conceitos específicos da História; 

- Regista informação recolhida em fontes históricas de 
diversos tipos; 

- Constrói sínteses de aprendizagens realizadas. 

Oralidade - intervém oportunamente nas aulas, questionando, 
respondendo, comentando, debatendo ou problematizando. 

- Expressa saberes e ou pontos de vista em linguagem 
oral; 

- Confronta ideias e perspetivas distintas, respeitando as 
diferenças de opinião. 

Prática - Seleciona informação relevante para assuntos em 
estudo; 

- Formula hipóteses simples face a um acontecimento ou 
processo histórico; 

- Mobiliza o conhecimento adquirido aplicando-o em 
situações históricas específicas. 

Atitudes e 
Valores 

Pontualidade - Cumpre integralmente o horário das aulas 

Postura e 
Linguagem 

- Adota uma postura adequada, utilizando linguagem 
respeitadora dos professores e dos colegas. 

Relacionamento 
Interpessoal 

- Coopera, com professores e colegas, na construção de 
um processo de aprendizagem participativo, solidário e inclusivo. 

 

Classificação das componentes 

A classificação de cada componente resulta do grau de desempenho verificado para os 
respetivos descritores, de acordo com a escala seguidamente apresentada. 

Grau de desempenho Classificação 

Atinge Plenamente 100% 

Atinge 90% 

Atinge parcialmente 65% 

Não atinge Até 49% 

Notas: 

1. Sempre que subsistam dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo mais 
elevado de entre os dois em causa. 

2. Caso o desempenho do aluno se situe ligeiramente acima ou abaixo de um nível de 
desempenho descrito, poder-se-ão atribuir as percentagens intermédias que os 
separam, respetivamente, do nível imediatamente superior ou inferior (exemplo: 55%). 


