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Critérios 
gerais 

Domínios 
Áreas de 

competência 
do PASEO* 

Ponderação (%) 
Descritores específicos de desempenho 

Instrumentos de recolha de 
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Regime não 
presencial 

C
o

n
h

ec
im

e
n

to
s 

e 
C

ap
ac

id
ad

e
s 

8
0

%
 

D1 
 

Tratamento de 
Informação / utilização 

de fontes A 

B 

C 

D 

F 

H 

I 

E 

G 

J 

30 30 

▪ Pesquisa, seleciona e organiza informação para a transformar 
em conhecimento mobilizável.  
▪ Utiliza referentes de tempo / unidades de tempo histórico e 
localiza em representações cartográficas de diversos tipos.  
▪ Identifica fontes históricas de tipologia diferente. 

- Observação direta.  
- Testes e outros trabalhos 
escritos (questões de aula, 
glossários, pontos de 
situação ou sínteses na 
resolução de tarefas de 
aprendizagem).  
- Testes interativos (Plikers, 
Kahoot, Quizizz…)   
- Registos de intervenção 
oral (entrevistas, debates, 
comentários críticos, 
outros).  
- Apresentação de 
trabalhos de pesquisa e/ou 
projetos DAC/ PAA, de 
trabalhos de casa, de 
relatórios, portefólios e 
ilustrações.  
- Presença em concursos, 
jogos/ e dramatizações.  
- Outros registos de 
observação. 

D2 
 

Compreensão histórica 
(temporalidade / 

espacialidade/ 
contextualização 

40 40 

▪ Conhece e localiza factos históricos e geográficos.  
▪ Relaciona os acontecimentos no tempo e no espaço.  
▪ Interpreta informação histórica e geográfica.  
▪ Mobiliza saberes culturais, científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade em cada época histórica e para abordar 
situações e problemas na atualidade. 

D3 
 

Comunicação em 
História 

10 10 

▪ Comunica os conhecimentos históricos e geográficos, oralmente 
e por escrito, utilizando corretamente a língua portuguesa e os 
conceitos operatórios e metodológicos da disciplina.  
▪ Comunica com linguagens e produtos diversificados, valorizando 
a diferença, a dignidade humana, o património histórico e cultural 
e o desenvolvimento sustentado do território. 
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Os descritores de desempenho deste domínio encontram-se disponibilizados no documento geral dos critérios de avaliação (Portal do Agrupamento). 

OBSERVAÇÕES 
* Áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C -Raciocínio e resolução de 
problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 



 

 
 

 

 

Perfil de Aprendizagens 

Níveis 
 
Domínios 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Sempre/Quase sempre Muitas vezes/Frequentemente Regularmente/Algumas vezes Poucas vezes/Raramente Muito poucas vezes/Nunca 

D1 

Pesquisa, seleciona ou 
organiza informação, (…), por 
forma a produzir 
conhecimento. 
Utiliza, (…), referentes de 
tempo e localiza, (…), em 
representações cartográficas. 
Identifica, (…), fontes 
históricas de tipologia 
diferente. 

Pesquisa, seleciona ou organiza 
informação, (…), por forma a 
produzir conhecimento. 
Utiliza, (…), referentes de tempo 
e localiza, (…), em representações 
cartográficas. 
Identifica, (…), fontes históricas 
de tipologia diferente. 

Pesquisa, seleciona ou organiza 
informação, (…), por forma a 
produzir conhecimento. 
Utiliza, (…), referentes de tempo 
e localiza, (…), em 
representações cartográficas. 
Identifica, (…), fontes históricas 
de tipologia diferente. 

(…) pesquisa, seleciona ou 
organiza informação, por 
forma a produzir 
conhecimento. 
(…) utiliza, referentes de 
tempo e (…) localiza, em 
representações cartográficas. 
(…) identifica, fontes históricas 
de tipologia diferente. 

(…) pesquisa, seleciona ou 
organiza informação por forma 
a produzir conhecimento. 
(…) utiliza referentes de tempo 
e (…) localiza em 
representações cartográficas. 
(…) identifica fontes históricas 
de tipologia diferente. 

D2 

Conhece, interpreta ou 
mobiliza, (…), saberes para 
compreender a realidade 
histórica. 

Conhece, interpreta ou mobiliza, 
(…), saberes para compreender a 
realidade histórica. 

Conhece, interpreta ou mobiliza, 
(…), saberes para compreender 
a realidade histórica. 

(…) conhece, interpreta ou 
mobiliza, saberes para 
compreender a realidade 
histórica. 

(…) conhece, interpreta ou 
mobiliza, saberes para 
compreender a realidade 
histórica. 

D3 

Explica e comunica por 
escrito e/ou oralmente, (…), 
os conhecimentos históricos 
e geográficos. 
Utiliza, (…), na comunicação, 
linguagens e produtos 
diversificados. 

Explica e comunica por escrito 
e/ou oralmente, (…), os 
conhecimentos históricos e 
geográficos. 
Utiliza, (…), na comunicação, 
linguagens e produtos 
diversificados. 

Explica e comunica por escrito 
e/ou oralmente, (…), os 
conhecimentos históricos e 
geográficos. 
Utiliza, (…), na comunicação, 
linguagens e produtos 
diversificados. 

(…) explica e comunica por 
escrito e/ou oralmente, os 
conhecimentos históricos e 
geográficos. 
(…) utiliza, na comunicação, 
linguagens e produtos 
diversificados. 

(…) explica e comunica por 
escrito e/ou oralmente os 
conhecimentos históricos e 
geográficos. 
(…) utiliza na comunicação, 
linguagens e produtos 
diversificados. 


