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Critérios de Avaliação – 9º ano 
       

TEMAS 
 

DOMÍNIOS 

 
CRITÉRIOS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

A EUROPA E 
O MUNDO 
NO LIMIAR 
DO SÉCULO 
XX 
  
 
  
DA GRANDE 
DEPRESSÃO À 
SEGUNDA 
GUERRA 
MUNDIAL 
 
 
 
 
DO SEGUNDO 
PÓS-GUERRA 
AOS 
DESAFIOS DO 
NOSSO 
TEMPO 
 
  
 
 
 
  
 
  

 
Compreensão 
Histórica: 
• Temporalidade 
• Espacialidade 

• Contextualização  
     50% 

 
 
 
 

 
Tratamento de 
informação 
/ Utilização de fontes 
30% 
 
 
 
 
 
 
Comunicação e 
interação  
20% 
 
 

 
 
Aquisição  
Aplicação  
Adequação 
 
 
 
 
 
 
Organização 
Seleção  
Autonomia  
Cooperação 
 
 
 
 
 
 
 
Correção  
Participação 
Responsabilidade 

Nível 5 

• Utiliza sempre de forma rigorosa os referenciais de tempo e de espaço na 
localização de locais e eventos.  

• Compreende, analisa e problematiza sempre a ação de personalidades, 
acontecimentos/conceitos e processos, valorizando as interações entre as 
diferentes culturas. 

• Adquire/aplica o conhecimento histórico, desenvolvendo o conceito de 
permanência e de mudança. 

• Seleciona sempre as fontes, mobilizando os métodos específicos da 
disciplina. 

• Organiza e trata sempre a informação   com autonomia, cooperando com 
os pares. 

• Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando 
com rigor os conceitos específicos 

• Utiliza linguagens e suportes diversos para transmitir o conhecimento 
histórico e geográfico. 

• Realiza as tarefas, com empenho e persistência, cumprindo os seus deveres 
de aluno 

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

 
 

 

Testes /Questões de 
aula 
 
Questionários orais 
 
Trabalhos de 
Pesquisa (rubrica) 
 
Apresentação oral  
 
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  

Nível 4 
Integra descritores do nível anterior e posterior 

Nível 3 

• Utiliza, de forma adequada, as referências de tempo e de espaço, localizando com 
os falhas locais e eventos. 

• Compreende, analisa e problematiza, na generalidade a ação de personalidades, 
acontecimentos/conceitos e processos, valorizando parcialmente as interações 
entre as diferentes culturas. 
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• Seleciona de forma satisfatória as fontes, mobilizando, com algumas falhas, os 
conceitos operatórios e metodológicos da disciplina.  

• Organiza e trata a informação, de forma aceitável, e com alguma autonomia, 
cooperando com os pares.  

• Adquire/aplica embora com algumas incorreções o conhecimento histórico,  não 

comprometendo o conceito de permanência e de mudança. 

 

• Comunica de forma globalmente correta e fundamentada o conhecimento, 
aplicando de forma adequada os  conceitos específicos 

• Utiliza, de forma aceitável, linguagens e suportes diversos para transmitir o 
conhecimento histórico. 

• Realiza as tarefas globalmente, com empenho e persistência, cumprindo, de forma 
incompleta os seus deveres de aluno 

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

Nível 2 
Integra descritores do nível anterior e posterior 

Nível 1 

•  Utiliza, com pouco rigor, referenciais de tempo e de espaço e eventos.  

• Compreende, analisa e problematiza, com muitas incorreções a ação de 
personalidades, acontecimentos/conceitos e processos, o que afeta a valorização 
das interações entre as diferentes culturas. 
seleciona fontes, desconhecendo os conceitos operatórios e metodológicos da 
disciplina. 

• Seleciona de forma muito elementar as fontes, mobilizando, de forma insuficiente, 
os conceitos operatórios e metodológicos da disciplina.  

• Organiza e trata a informação, de forma muito elementar, não cooperando com os 
pares.  

• Adquire/aplica de forma superficial o conhecimento histórico, o que compromete 
o conceito de permanência e de mudança. 

• Comunica de forma inconsistente e confusa o conhecimento, aplicando com pouco 
rigor os conceitos específicos. 

• Utiliza, de forma elementar, linguagens e suportes diversos para transmitir o 
conhecimento histórico. 

• Realiza as tarefas com pouco empenho e persistência, não cumprindo os seus 
deveres de aluno 

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

 
 

 

  
 


