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                   Critérios de Avaliação de História – 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos) 

 

Os domínios sujeitos a avaliação: 

- São avaliados os domínios sócio afetivo e cognitivo. 

- A percentagem de cada um dos domínios na classificação final do aluno é 

apresentada no quadro e subdividida da seguinte forma: 

 

 

 
Domínios 

 

Parâmetros de avaliação/ 
Competências gerais 

 
Técnicas / instrumentos 

de 
avaliação 

   

1. Participação (interesse e empenho, 
oportunidade das intervenções, 
autonomia, iniciativa e espírito de 
entreajuda) ................ 5% 

 
 
 

-Grelhas de registo 

Sócio Afetivo 
(Saber/Saber Estar) 

 

15% 
2. Responsabilidade (cumprimento 

de obrigações e tarefas) ……. 5% 
- Registos de incidentes 
ocasionais 

   - Observação direta 

  3. Sociabilidade / Comportamento 
(respeito pelos outros, pelas opiniões 
alheias, espírito crítico e cumprimento 
das regras estabelecidas) 
…………………. 5% 

 

Domínios Parâmetros de avaliação/ 
Competências específicas 

Técnicas / instrumentos 
de 

avaliação 

 
 
 

Cognitivo 
(Saber/Saber Fazer) 

 
 
 
 

85% 

 

 Fichas de avaliação……… 65% 

 

 Trabalho individual e/ou trabalho 
colaborativo ....................... 10% 

 
 

 Qualidade da participação…10% 

 

- Grelhas de correção 
- Grelhas de registo de 
intervenções orais e escritas 
dos alunos durante as aulas 

 
- Registos de observação 
trabalhos individuais / 
trabalho colaborativo 

 

- Relatórios de atividades 

 
Material essencial para a participação nas atividades: 

Manual escolar 
Caderno de atividades 
Lápis 
Caneta 
Borracha 
Caderno diário 
Material ocasional (com pré-aviso) 
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          Critérios de avaliação PLNM: História (3º ciclo) 
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A avaliação incide sobre as Aprendizagens Essenciais, as Metas Curriculares e o 
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. Sendo um processo contínuo, 
privilegia a diversidade de modalidades de avaliação bem como de estratégias e de 
instrumentos de avaliação. 

 

Os domínios sujeitos a avaliação:  

- São avaliados os domínios sócio afetivo e cognitivo. 

- A percentagem de cada um dos domínios na classificação final do aluno é 

apresentada no quadro e subdividida da seguinte forma: 

 

Domínios de avaliação 
 

Parâmetros de avaliação/ 
Competências gerais 

 

Técnicas / instrumentos 
de 

avaliação 

Sócio Afetivo 
(Saber/Saber Estar) 

 

50% 

 

 
1. Participação (interesse e 
empenho, oportunidade das 
intervenções, autonomia, iniciativa 
e espírito de entreajuda) …… 10% 

 
1. 2. Responsabilidade 

(cumprimento de obrigações e 
tarefas) …………………….. 20% 
 

 
3.Sociabilidade/ Comportamento 
(respeito pelos outros, pelas 
opiniões alheias, espírito crítico e 
cumprimento das regras 
estabelecidas) ………………. 20% 

 
 

 
 
 
 
 
 

-Grelhas de registo 
 
- Registos de incidentes 
ocasionais 
 
- Observação direta 

 
 
 

 

Domínios  
Parâmetros de avaliação/ 
Competências específicas 

Técnicas / instrumentos 
de 

avaliação 

 
 
 
 

Cognitivo 
(Saber/Saber Fazer) 

 
 

 
 

50% 

 
Fichas de avaliação……………..25% 
 

 
 
Qualidade de participação……. 25% 
 - Realização de trabalhos de casa…………5% 
 - Realização de trabalhos 
individuais/grupo……………………………...10% 
 - Organização do caderno diário…………...5% 
 - Participação oral…………………………... 5% 
 

 
 

 
- Grelhas de correção  
 
- Grelhas de registo de 
intervenções orais e escritas 
dos alunos durante as aulas 
 
- Registos de observação 
trabalhos individuais / 
trabalho colaborativo 
 
- Relatórios de atividades 

 

Material essencial para a participação nas atividades: manual, caderno de atividades, lápis, 
caneta,  borracha,  caderno diário, material ocasional (com pré-aviso). 

 
 


