
1 

 

 

 

Metas de Aprendizagem Finais  Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 

Domínio: Compreensão temporal 
Meta Final 1  
O aluno utiliza unidades/convenções de datação para 
relacionar e problematizar a relevância de 
personalidades, acontecimentos, processos e interacções 
em diversos tempos.   
Meta Final 2  
O aluno interpreta cronologias comparadas que sejam 
significativas para compreender a história da Humanidade, 
relacionando a história nacional com a história europeia e 
mundial. 
Meta Final 3  
O aluno reconhece a complexidade das ideias de mudança e 
continuidade em História, integrando noções sobre 
diferentes ritmos de evolução (longa, média e curta 
duração; evolução e ruptura) e múltiplas perspectivas 
sobre sentidos de mudança (progresso, declínio, ciclo) e 
permanência (estabilidade, inevitabilidade). 

Domínio: Compreensão espacial em História 
Meta Final 4  
O aluno utiliza diferentes formas de representação 
espacial como fonte de compreensão da acção humana em 
diferentes espaços ao longo do tempo. 
Meta Final 5  
O aluno integra na sua ideia de história uma visão 
diacrónica e multiperspectivada da ocupação humana dos 
espaços (no sentido em que as visões e formas de 
representação dos espaços mudam ao longo dos tempos e 
segundo pontos de vista diversos). 

Domínio: Interpretação de fontes 
Meta Final 6  
O aluno interpreta fontes diversificadas para, com base 
nelas e em conhecimentos prévios, inferir leituras 

 

 

Domínio 9 - A Europa e o Mundo 

no limiar do séc. XX 

 
Subdomínios: 

9.1. Apogeu e declínio da influência 

europeia 

9.2. As transformações políticas, 
económicas, sociais e culturais do após 
guerra 
         

9.3.Portugal: Da 1ª República à 

Ditadura Militar 

 

Domínio 10 - Da  grande 

Depressão à II Guerra Mundial 

  

Subdomínios: 

10.1. Crise, ditaduras e democracia 

-Nível do conhecimento (aquisição, 

compreensão e relacionação); 

-Correta utilização de conceitos 

específicos da disciplina; 

-Aplicação dos conhecimentos 

adquiridos a novas situações; 

-Organização dos assuntos e 

clareza das ideias; 

-Correção das expressões escrita e 

oral; 

-Interpretação de fontes 

documentais como textos, mapas, 

cronologias, gráficos, dados 

estatísticos, diagramas; 

- Pesquisa, utilização e tratamento 

de diversas fontes de informação; 

-Domínio de métodos/estratégias 

de trabalho; 

- Trabalho autónomo; 

-Capacidade de espírito crítico; 

- Ficha de diagnóstico; 

 

- Trabalhos de casa; 

 

-Fichas de avaliação 

formativas e 

sumativas; 

 

-Fichas de trabalho 

orientadas; 

 

-Trabalhos de pesquisa 

em grupo e/ou 

individuais; 

 

-Participação 

oral/Intervenção 

espontânea; 

 

-Participação no QIM; 
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historicamente válidas e abrangentes sobre o passado. 
Domínio: Compreensão Histórica Contextualizada 

Meta Final 7  
O aluno apresenta sínteses sobre acontecimentos, 
processos e períodos de diversas sociedades do passado, 
integrando várias causas, condicionalismos e 
consequências, em diversas dimensões históricas da 
História Mundial. 
Meta Final 8  
O aluno aplica a terminologia e conceitos substantivos  
(essenciais para a compreensão histórica), tornados 
significativos ao longo da abordagem das temáticas em 
estudo.  
Meta Final 9  
O aluno reconhece a diversidade, quer de interesses, 
culturas e ideologias quer de experiências interculturais, e 
avalia motivações e razões dos intervenientes em 
situações históricas (pacíficas ou conflituais) e respetivas 
consequências. 
Meta Final 10  
O aluno apresenta breves sínteses diacrónicas sobre 
contributos significativos para a Humanidade, de vários 
indivíduos, grupos sociais, povos e civilizações. 
Meta Final 11  
O aluno reconhece a utilidade social do saber 
historiográfico, pela capacidade que fornece de examinar 
a informação sobre o mundo de forma objetiva e 
multiperspetivada e de pensar a vida e as identidades a 
uma escala temporal mais abrangente.  

Domínio: Comunicação em História  
Meta Final 12  
O aluno comunica as suas ideias em História por escrito ( 
em narrativas, relatórios de pesquisa e respostas breves) e 
oralmente (em debates e diálogos de grande e pequeno 
grupo). 
Meta Final 13  
O aluno utiliza as TIC para comunicar e partilhar as suas 
ideias em História. 
Meta Final 14  
O aluno utiliza  
Expressões artísticas (dramática, literária, plástica e 
outras) para disseminar as suas ideias históricas e dos seus 
colegas em exposições, etc. 
 

 

na década de 30 

 

10.2. A 2.ª Guerra Mundial: 

violência e reconstrução 

 

Domínio 11 - Do segundo após-

guerra aos anos 80 

 

11.1. A Guerra Fria 

 

Domínio 12. O após Guerra Fria 

e a Globalização 

 

Subdomínio: 

12.1 Estabilidade e instabilidade 

num mundo unipolar 
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-Interiorização de valores morais e 

cívicos como espírito de tolerância, 

cooperação, respeito pelo 

Património, direitos e deveres 

cívicos; 

-Autonomia; 

-Sentido de responsabilidade; 

-Interesse e empenho; 

-Regularidade do trabalho; 

-Pontualidade e assiduidade; 

-Presença do material necessário à 

aula; 

- Cumprimento de prazos e das 

regras acordadas e estabelecidas. 

-Relacionamento interpessoal. 

 

-Relatório da visita de 

estudo; 

 

-Relatórios (escrito 

e/ou oral) das aulas; 

 

-Organização do 

caderno diário. 

 

- Observação direta; 

 

-Auto e 

heteroavaliação. 
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Aspetos possíveis de serem observados 

 
 * As Metas curriculares definem domínios para as diferentes áreas do ensino que visam desenvolver nos alunos 
capacidades e adquirir conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos. 
 

 HGP (2ºciclo) e História (3ºciclo): compreensão temporal e espacial, interpretação de fontes da História, 

contextualização e comunicação no âmbito da organização dos saberes nos aspetos políticos, económicos, 

sociais, culturais e artísticos, e nas ligações do processo histórico português com o presente.  

 Geografia (3ºciclo): 

 Observação, localização, descrição, análise, explicação e interrelação dos fenómenos físicos e 

humanos da superfície da Terra a diferentes escalas (local, regional, nacional, internacional e 

global), com base em mapas, dados estatísticos, gráficos, textos, imagens e da utilização das TIC. 

 

 EMRC: " Aprendizagem de conceitos, resolução de problemas, transferência do conhecimento e a aquisição 
de competências religiosas, sociais e morais". 
 
 Departamento de CSH: 

 A interdisciplinaridade/articulação entre os conteúdos da História, HGP, Geografia e EMRC. 

 

 

 

 

 

 

Observações 
 
** Sugere-se a 
consulta do 
Documento 
designado – 
Currículo das 
áreas 
disciplinares / 
Critérios de 
avaliação.  

Critérios de avaliação: 
diferentes graus de consecução 

Disciplina(s):  HGP / História / Geografia /EMRC 
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NÍVEL 

1 

 
Alunos que não compareceram às aulas sem qualquer justificação.  
Alunos que não cumprem as normas e regras estipuladas.  

Nunca fizeram os trabalhos de casa. 
Não colaboram nas atividades propostas. 
Não realizaram nenhumas, das aprendizagens necessárias à progressão na aquisição de competências, 
definidos para a disciplina – Metas curriculares* e doc. **, no quadro do plano de trabalho de turma. 
 

 
 

 
 

NÍVEL 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que revelaram falta de trabalho e interesse na superação das suas dificuldades. 
Distraíram-se com muita frequência e não têm o caderno organizado. 
Raramente fizeram os trabalhos de casa. 
Apresentaram falta de assiduidade e/ou pontualidade. 
Foram pouco respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram muitas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos resultados, na 
utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram muitas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer oralmente, quer 
na escrita.** 

 

 
 

NÍVEL 
3 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que apesar de poderem ter revelado algumas dificuldades, manifestaram interesse pelas 
atividades desenvolvidas na disciplina ao longo do período. 
Foram assíduos e pontuais. 
Embora na aula fossem regulares no seu trabalho, nem sempre realizaram os trabalhos de casa. 
Foram respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram algumas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos resultados, na 
utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram algumas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer oralmente, quer 
na escrita.** 
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NÍVEL 

4 
 
 
 

 
Alunos que tiveram uma participação ativa nas atividades desenvolvidas. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas e 

professor(a). 
Empregaram bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na compreensão de 
enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na escrita,** e de 
aplicação dos conhecimentos a novas situações. 
 

 

 
 

NÍVEL 
5 
 
 
 

 
Alunos que revelaram um grande interesse e participação e/ou esforço nas atividades desenvolvidas. 
Realizaram sempre os trabalhos, tanto na aula como em casa. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas e 
professor(a). 
Empregaram muito bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram muito boa capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na 

escrita,**, bem como na aplicação dos conhecimentos a novas situações e/ou resolução de problemas. 
 

 

 
Nota a) – A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) será avaliada tendo em atenção a periodicidade decorrente 
da aplicação daquela(s) estratégia(s) pelas diferentes disciplinas do departamento. 
 


