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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: História                                                         Ano/Ciclo: 3º ciclo 

 

Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa de 
avaliação | instrumento de recolha 

de informação) 

Compreensão 
Histórica 
 Temporalidade 
 Espacialidade 
 Contextualização  
 

 
 
 

60% 
 
 

Utiliza com muita facilidade os referentes/unidades de 
tempo histórico. 

 
Técnica: Testagem 
Tarefa de avaliação: Teste, 
questionário online, mapa de 
conceitos, questão de aula, 
guião de exploração/ficha de 
trabalho 
Instrumento de recolha de 
informação: Grelha de 
classificação /Relatório emitido 
pelas ferramentas digitais  

 
Técnica: Análise 
Tarefa de avaliação: mapa de 
conceitos, trabalho de 
pesquisa/ prático, relatório, 
cartaz, Infográfico, 
apresentação oral, registos 
diários 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Rubrica / Análise de conteúdo / 
Grelha de avaliação / Lista de 
verificação / Escala de 
classificação 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação: Registo de 
incidentes críticos, Grelha de 
observação, Lista de 
verificação, Escala de 
classificação 
 
Técnica: Inquérito 
Instrumentos de recolha de 
informação: Questionário (auto 
e heteroavaliação) 
 

Localiza no tempo e no espaço com muita precisão 
locais/acontecimentos/eventos históricos. 
Compreende com grande facilidade as ações das 
personalidades, dos acontecimentos e processos históricos.   
Aplica com muito rigor e excelência o conhecimento 
/conceitos adquiridos em diferentes contextos históricos. 
Distingue/lê/analisa/observa/interpreta de forma excelente 
fontes e perspetivas históricas diversificadas. 
Distingue muito facilmente os aspetos económicos, 
demográficos, sociais, políticos e culturais, estabelecendo 
inter-relações entre eles 
Estabelece com muita facilidade relações entre 
passado/presente e entre história nacional / história da 
Europa e do Mundo. 
Respeita e valoriza o património histórico e cultural 
/artístico, a diversidade étnica, ideológica, cultural, as 
interações entre as diferentes culturas e a biodiversidade. 

Utilização de fontes 
/Tratamento de 
informação 

 
 

15% 
 

Planifica, seleciona, organiza e trata informação relevante de 
fontes históricas diversas, com muito rigor científico e 
autonomia, na realização de trabalhos de pesquisa/ práticos.  
Executa trabalhos com excelente qualidade e criatividade, 
recorrendo às tecnologias de informação e comunicação.  

Comunicação em 
História 

 
 

10% 
 
 

Produz textos com correção linguística, aplicando o 
vocabulário/conceitos específicos da disciplina. 

Argumenta de forma pertinente, clara, expressiva, 
fundamentada e crítica sobre o conhecimento histórico e 
numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

Responsabilidade 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

5% 
 
 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 
Traz diariamente o material indispensável à execução das 
atividades escolares.  
Mantém permanentemente registos das atividades letivas 
completos e corretos. 
Cumpre sempre o prazo estabelecido para a realização das 
tarefas escolares. 
Adota sempre comportamentos exemplares e respeita as 
regras de convivência social. 
Mostra sistematicamente persistência em superar as 
dificuldades e/ou em aprofundar as aprendizagens. 
Avalia com sentido critico e construtivo as aprendizagens 
adquiridas, os seus comportamentos e atitudes e as dos 
outros. 

Cooperação 

Contribui sistematicamente com saberes, ideias e/ou 
opiniões. 
Evidencia permanentemente capacidade para ajudar o outro 
a compreender o conteúdo e/ou a tarefa. 
Mantém-se constantemente concentrado na tarefa a 
realizar.  
 Promove um clima de bem-estar construtivo, trata os 
outros com respeito e ajuda na resolução de conflitos.  

 


