
 

  
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino Secundário  

 

HISTÓRIA A, HISTÓRIA B e HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 
 

DOMÍNIO COGNITIVO E/ OU PSICOMOTOR 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 

-Reconhece a relatividade do conhecimento 

histórico, a complementaridade das 

perspetivas sincrónica/diacrónica e as 

interações entre os diversos campos; 

-Interpreta o diálogo do passado/ presente e 

entende a dinâmica histórica como um  

processo de continuidades e mudanças; 

-Demonstra sensibilidade estética; 

-Relaciona as características técnicas e 

económico-sociais de uma realidade 

determinada histórica e geográfica com a 

correlativa produção artística. 

 

 

 

 

 

 

 

- Provas escritas: 

testes e trabalhos 

individuais, ou em 

grupo. A avaliação 

pode ser efetuada 

apenas através de 

testes. 

 

 

 

 

 

 

-Fichas, fichas de 

leitura, relatórios, 

portefólios e/ou 

análise do caderno 

diário. 

  

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

-Interpreta fontes; 

-Utiliza instrumentos das ciências sociais; 

-Formula hipóteses; 

-Utiliza corretamente o vocabulário; 

-Organiza e sistematiza adequadamente o 

trabalho; 

-Desenvolve a curiosidade, o espírito crítico, a 

sensibilidade estética, a compreensão da 

pluralidade, a participação, a 

consciencialização de problemas e a abertura 

à mudança. 

 
 

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 

- Mostra assiduidade e pontualidade; 

- Traz o material necessário; 

- Cumpre tarefas e prazos; 

- Mantém-se atento; 

- Participa de modo relevante e oportuno; 

- Revela civismo demonstrando conhecer o 

estabelecido no EAEBS e no Regulamento 

  Interno da Escola; 

- Age com respeito pelas pessoas e pelo 

material; 

- Mostra cooperação/sociabilidade; 

- Revela autonomia; 

- Contribui para a autoavaliação/formação. 

 

 

 

 

 

 

 

Grelhas de 

observação 

 

 

 

 

 

 

10% 

 



 

  
 

 

1- Em cada período letivo, a classificação do domínio cognitivo e/ou psicomotor resulta da 

média ponderada, arredondada às décimas, das classificações obtidas em todos os 

elementos de avaliação deste domínio realizados desde o início do ano letivo até esse 

momento. 

2- Em cada período letivo, a classificação do domínio das atitudes e valores resulta da 

média ponderada, arredondada às décimas, das classificações obtidas em todos os 

elementos de avaliação deste domínio realizados nesse período letivo. No 3.º Período, a 

nota atribuída reflete todo o trabalho ao longo do ano letivo. 

3- Assim, a média em cada período letivo, é dada pela seguinte fórmula: 

 
MÉDIA = classificação obtida no “domínio das atitudes e valores” x 0,1+ 

                 +classificação obtida no “domínio cognitivo e/ou psicomotor” x 0,9   

 
4- A classificação interna atribuída no final de cada período letivo é o valor da média anterior, 

com arredondamento às unidades. 


