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Domina 
Completamente 

 
 

Revela muita facilidade no conhecimento na utilização e análise de fontes de natureza 
diversa 

Relaciona com muita facilidade o conhecimento histórico na compreensão dos 
diferentes acontecimentos históricos. 

Comunica com muita clareza e de forma adequada, utilizando diferentes linguagens / 
terminologias específicas da disciplina. 

Intervém de forma pertinente, crítica e criativa, respeitando sempre a opinião dos 
outros.  

Resolve problemas através de diversas estratégias criativas, demonstrando pensamen-
to crítico e iniciativa, recorrendo a instrumentos diversificados (mapas, imagens, gráfi-
cos, tabelas, esquemas e textos). 

Envolve-se ativamente na resolução de problemas, mostrando-se perseverante, em-
preendedor, cooperando com os seus pares, respeitando outras culturas. 

 

 
Intermédio 

 

 

 
Domina 

 
 
 

Revela alguma facilidade no conhecimento na utilização e análise de fontes. 

Relaciona o conhecimento histórico na compreensão dos diferentes acontecimentos 
históricos. 

Comunica de forma adequada, utilizando linguagens / terminologias específicas da 
disciplina. 

Intervém de forma pertinente respeitando quase sempre a opinião dos outros.  

 

Resolve problemas através de diversas estratégias criativas, recorrendo a instrumentos 
diversificados (mapas, imagens, gráficos, tabelas, esquemas e textos). 

Envolve-se na resolução de problemas, cooperando com os seus pares, respeitando 
outras culturas. 
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Intermédio 
 
 

 

Não Domina 
 
 

Revela muitas dificuldades no conhecimento na utilização e análise de fontes de 
natureza diversa 

Não relaciona o conhecimento histórico na compreensão dos diferentes 
acontecimentos históricos. 

Não comunica forma adequada, e não utiliza linguagem / terminologia específica da 
disciplina. 

Intervém de forma pouco pertinente e não respeita a opinião dos outros.  

Não resolve problemas recorrendo a instrumentos diversificados (mapas, imagens, 
gráficos, tabelas, esquemas e textos). 

Não se envolve na resolução de problemas, nem coopera com os seus pares, nem res-
peita outras culturas. 

 

Métodos e processos de recolha de informação 

Avaliação formativa: 

  

 Observação Direta em sala de aula; 

 Questão aula; Quizz;       

 Rubricas de avaliação; 

 Trabalhos (Trabalho de pares e/ou individual); 

 Auto e Heteroavaliação; 

 (…) 
Avaliação sumativa com fins classificatórios: 

Testes, Portefólio Digital e Apresentação Oral; 

 

 

 

 


