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COMO ESTUDAR HISTÓRIA/AVALIAÇÃO EM HISTÓRIA 
 

Para se ter sucesso em História, é preciso estudar, ou melhor, é preciso “saber estudar”; é preciso ter 

método de estudo e de trabalho. 

Aqui tens alguns conselhos que poderás aproveitar: 

 

Nas Aulas: 

1. Procura estar com atenção porque os 45 / 90 minutos de atenção significam horas de trabalho em casa; 

2. Pergunta ao professor aquilo que não percebeste no momento; 

3. Procura tirar apontamentos daquilo que é dito nas aulas quer pelo professor, quer pelos teus colegas; 

4. Deves esquematizar os teus apontamentos e não tentar escrever tudo o que é dito na aula; 

5. Procura acompanhar a aula pelo manual ainda que não devas tomar o “teu manual” como única fonte de 

saber. 

 

Em Casa: 

1. Relê as conclusões registadas no dossier de disciplina; 

   ou 

2. Ordena os apontamentos que elaboraste na aula e completa-os se for necessário apoiando-te no manual 

ou em outras obras; 

3. Deves fazer uma leitura atenta do manual e sublinhar aquilo que te parece mais importante; 

 

Na Biblioteca: 

 

1. Deves frequentar a Biblioteca da escola e habituares-te à consulta do material de apoio para os teus 

trabalhos de pesquisa; 

2. Das consultas que fizeres na 

biblioteca deves procurar elaborar 

fichas de leitura destacando apenas 

os aspectos mais importantes e 

referindo o nome da obra e do seu 

autor, assim como as páginas 

consultadas; 

3. Procura o auxílio da funcionária da 

Biblioteca ou de um professor para te 

apoiar na pesquisa das obras nos 

ficheiros. 

 

No Mundo: 

 

1. Olha à tua volta, observa sempre… todo o espaço poderá ter sido habitado por antepassados teus… tenta 

entender como eles usaram o espaço em que hoje estás. 

2. Acompanha… informa-te… vê/lê/discute as notícias do dia-a-dia. Está a fazer-se a História de hoje, poderá 

entender o mundo muito melhor se estiveres atento e fores vendo as diferenças entre o passado e o 

presente… já reparaste que o que acontece hoje é muitas vezes provocado pelo que se passou ontem? 

Ano Lectivo 2010/2011 
 

HISTÓRIA 
 

7º ano 
 

Ficha de Apoio nº 4 



 
Os alunos deverão ter sempre presente que avaliação nesta disciplina é feita com base nas 

aprendizagens de acordo com os seguintes critérios: 
 

 

A P R E N D I Z A G E N S  D O M Í N I O S  I N D I C A D O R E S  

O SABER 

 
Conhecimento de: 
- factos; 
- conceitos. 

 

O aluno “sabe”: recordar, reconhecer e repetir. 

O SABER FAZER 

 
Capacidade de: 
 
 
 
- Descrição 
 
 
 
- Aplicação 
 
 
 
- Análise 
 
 
 
- Síntese 

 

 
O aluno é capaz de: 
- interpretar (descodificando enunciados 
escritos ou de outra natureza – mapas, imagens, 
gráficos, quadros, barras cronológicas – 
descrevendo factos e conceitos numa linguagem 
corrente) 
- exprimir-se, oralmente, com correcção e 
clareza. 
- usar conhecimentos. 
- formular hipóteses de interpretação. 
- utilizar critérios e métodos de pesquisa para 
resolver tarefas propostas. 
- examinar criticamente os dados inclusos em 
textos, esquemas, mapas e gráficos. 
- seleccionar a informação necessária. 
- relacionar factos. 
- organizar raciocínios, produzindo enunciados 
lógicos.  
 

O SABER SER 

 
Atitude de: 
 

- Interesse 
 
- Empenhamento 

 
- Sociabilidade 
 

 
O aluno revela: 
- abertura perante a novidade. 
- esforço e dedicação pelas tarefas escolares. 
- assiduidade e pontualidade, sentido de 
oportunidade de intervenção. 
- respeito pela opinião dos outros, espírito de 
cooperação e de entreajuda. 
 

O SABER MUDAR 

 
Atitude / Valor de: 
 

- Autonomia  
 
- Responsabilidade 
 
- Tolerância  

 

 
O aluno procura: 
- melhorar as suas competências. 
- acreditar em si mesmo, nas suas próprias 
capacidades. 
- responsabilizar-se pelos seus actos. 
- empenhar-se no seu desenvolvimento pessoal 
e social. 
 

 


