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ATITUDES E VALORES

x 0,1

- Ser assíduo e pontual.
- Apresentar o material estabelecido e cumprir prazos.
- Envolver-se na dinâmica da sala de aula, promovendo um bom ambiente de trabalho.
- Contribuir para a interação entre pares e com o professor.

40%

• Respeito

- Cumprir as normas definidas no Regulamento interno e demais legislação em vigor.

• Espírito Crítico

- Refletir sobre o processo de aprendizagem e redefini-lo sempre que necessário.
- Apresentar opiniões fundamentadas sobre as temáticas abordadas.
- Participar de forma construtiva e organizada.
- Realizar as tarefas que são propostas.

40%
40%

• Responsabilidade
• Cooperação

• Atenção e Participação

COMPETÊNCIAS E SABERES
-

Critérios Gerais

Compreensão
Histórica

- Domina os conceitos e conteúdos
programáticos.

Tratamento de
Informação/
Utilização de
Fontes

- Pesquisa de modo autónomo em
diversas fontes
meios de
informação.
- Interpreta, sintetiza, analisa
crítica toda a informação.

- Desenvolve

e

práticas de exposição
oral e escrita e de intervenção num
debate, aprendendo a apresentar
de forma metódica, ideias próprias
ou resultados de investigação.

Comunicação em
História

- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com contextos em
que ocorreram; Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância de indivíduos ou grupos, relativamente a
fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço; Situar e caracterizar aspetos relevantes da História
de Portugal, europeia e mundial; Relacionar a História de Portugal com a História europeia e mundial,
distinguindo articulações dinâmicas e analogias/especificidades, quer de natureza temática, quer de âmbito
cronológico, regional ou local; Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para fundamentar
opiniões relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo para intervir de modo responsável no
meio envolvente.
- Pesquisar, de forma autónoma mas planificada, em meios diversificados, informações relevantes para
assuntos em estudo, organizando-a segundo critérios de pertinência; Analisar fontes de natureza diversa,
distinguindo informação implícita e explícita, assim como os respetivos limites para o conhecimento do
passado; Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tornando-o como uma
interpretação susceptível de revisão em função dos avanços historiográficos.
- Utilizar de forma adequada a terminologia específica da disciplina;
- Elaborar e comunicar com correção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos estudados;
-Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, manifestando sentido crítico na seleção adequada de
contributos;
- Em qualquer trabalho a correção linguística será avaliada com um máximo de 10%, considerando-se três
níveis: nível 1 – texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que afetam
parcialmente a sua clareza; nível 2 – texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da
ortografia que não afetam a sua clareza; nível 3 – texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da
ortografia.

A avaliação tem um caráter contínuo ao longo dos 3 períodos.

40%

40%
x 0,9

80%

80%

40%

