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TEMAS 
 

DOMÍNIOS 

 
CRITÉRIOS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

 
Raízes 
mediterrânicas 
da civilização 
europeia – 
cidade, cidadania 
e império na 
antiguidade 
clássica 
 
  
 Dinamismo 
civilizacional da 
europa ocidental 
nos séculos XIII a 
XIV – espaços, 
poderes e 
vivências 
 
A abertura 
europeia ao 
mundo – 
mutações nos 
comportamentos, 
sensibilidades e 
valores nos 
séculos XV e XVI 

 
 
 
 
 
 
Compreensão 
Histórica: 
• Temporalidade 
• Espacialidade 

• Contextualização  
     50% 

 
 
 
 
 
 

Tratamento de 
informação 
/ Utilização de 
fontes 
40% 
 
 
 
 
 
Comunicação 
10% 
 

 

 
 
 
 
 
 
Aquisição 
 
Aplicação  
 
Adequação 
 
 
 
 
Organização 
 
Seleção  
 
Autonomia 
 
  
Cooperação 
 
 
 
Correção  
 
Participação 
 
Responsabilidade 

Nível 18-20 
 
-Utiliza sem imprecisões conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
-Situa sempre, de forma rigorosa, cronológica e espacialmente acontecimentos e 
processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que ocorreram; 
- Identifica sempre a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou 
grupos, relativamente a fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço; 
- Situa e caracteriza sempre aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e 
mundial; 
-Relacionar sempre 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;  
-Mobiliza sempre conhecimentos de realidades históricas estudadas para fundamentar 
opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para intervir de 
modo responsável no seu meio envolvente; 
- Problematiza sempre as relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica 
e fundamentada do mundo atual; 
- Demonstra sempre capacidade de reflexão, sensibilidade e o juízo crítico em diferentes 
situações 
- Analisa sempre fontes de natureza diversa, distinguindo informação, implícita e explícita, 
assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado; 
-Analisa sempre textos historiográficos, identificando a opinião do autor e tomando-a 
como uma interpretação suscetível de revisão em função dos avanços historiográficos 
-Pesquisa sempre, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, 
informação relevante para assuntos em estudo, manifestando sentido crítico na seleção 
adequada de contributos; 
-Utiliza sempre corretamente o vocabulário específico da História; 
-Mobiliza sempre com coerência os conteúdos históricos que apresenta; 
-Comunica com correção linguística, de forma estruturada e criativa (expressão oral e 
escrita). 
-Desenvolve as capacidades de crítica e argumentação. 

-Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
 
 

Testes /Questões de 
aula 
 
Questionários orais 
 
Trabalhos de 
Pesquisa(rubrica) 
 
Apresentação oral  
(rubrica) 
 
Trabalho do aluno 
na sala de aula 
(rubrica)  
 
Guião de exploração 
de fontes 
(rubrica) 
 
Resumo/ mapa de 
conceitos  
 
Composição  
(rubrica) 
 
Grelha de 
Observação  
 
 

Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
Saber científico, técnico 
e tecnológico 
 
Informação e 
comunicação 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
Relacionamento 
interpessoal 
 
Linguagens e textos 
 
Sensibilidade estética e 
artística  
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Nível 14-17 
Integra descritores do nível anterior e posterior 

Nível 10-13 
-Utiliza, com imprecisões, conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História;  
-Situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, mas relaciona-
os parcialmente com os contextos em que ocorreram;  
-Identifica, com algumas incorreções, a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de 
indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos históricos circunscritos no tempo e no 
espaço;  
-Situa e caracteriza, com falhas, aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e 
mundial;  
-Nem sempre relaciona 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;  
-Mobiliza, com incorreções, conhecimentos de realidades históricas estudadas para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e 
para intervir de modo responsável no seu meio envolvente; 
- Nem sempre problematiza as relações entre o passado e o presente e a interpretação 
crítica e fundamentada do mundo atual;  
-Nem sempre demonstra capacidade de reflexão, sensibilidade e o juízo crítico, em 
diferentes situações; 
-Analisa fontes de natureza diversa, mas nem sempre distingue informação, implícita e 
explícita, assim como os respetivos limites para o conhecimento do passado;  
-Analisa textos historiográficos, mas nem sempre identifica a opinião do autor e nem 
sempre a toma como uma interpretação suscetível de revisão em função dos avanços 
historiográficos; 
-Pesquisa, de forma pouco autónoma e pouco planificada, em meios diversificados, 
informação relevante para assuntos em estudo, manifestando algum sentido crítico na 
seleção adequada de contributo 
-Utiliza com incorreções o vocabulário específico da História. 
-Mobiliza, com algumas dificuldades, os conteúdos históricos que apresenta; 
- Nem sempre comunica com correção linguística, de forma estruturada e criativa 
(expressão oral e escrita).  
-Frequentemente desenvolve as capacidades de crítica e argumentação. 

-Partilha de forma adequada ideias/estratégias, cooperando com os professores 
e os seus pares. 
 
 

Nível 8-9 
Integra descritores do nível anterior e posterior 
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Nível 1-7 
-Raramente utiliza com segurança conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de 
História;  
-Raramente situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, 
nem os relaciona com os contextos em que ocorreram  
-Raramente identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou 
grupos, relativamente a fenómenos históricos circunscritos no tempo e no espaço  
-Raramente situa e caracteriza aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e 
mundial  
- Raramente relaciona 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;  
- Raramente mobiliza conhecimentos de realidades históricas estudadas para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e 
para intervir de modo responsável no seu meio envolvente;  
-Raramente problematiza as relações entre o passado e o presente e a interpretação 
crítica e fundamentada do mundo atual;  
- Raramente demonstra capacidade de reflexão, sensibilidade e o juízo crítico em 
diferentes situações 
-Analisa com muitas dificuldades fontes de natureza diversa e nem sempre distingue 
informação, implícita e explícita, assim como os respetivos limites para o conhecimento 
do passado; 
-Analisa com muitas dificuldades textos historiográficos e nem sempre identifica a opinião 
do autor e nem a toma como uma interpretação suscetível de revisão em função dos 
avanços historiográficos  
-Raramente pesquisa de forma autónoma e planificada, em meios diversificados, 
informação relevante para assuntos em estudo, manifestando pouco sentido crítico na 
seleção adequada de contributos 
-  Raramente utiliza corretamente o vocabulário específico da História.  
- Esporadicamente mobiliza com coerência os conteúdos históricos que apresenta;  
-- Ocasionalmente comunica com correção linguística, de forma estruturada e criativa 
(expressão oral e escrita).  
-Pontualmente desenvolve as capacidades de crítica e argumentação. 

Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus 
pares. 
Partilha de forma elementar ideias/estratégias, cooperando com os professores 
e os seus pares. 
 

 

  
 


