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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA  
(3º CICLO) 

 
 

Conhecimentos e Capacidades 

70% 

 
Testes de Avaliação  

 
50% 

 
 
Participação Oral  

 
20% 

 
Domínio da Língua Materna 

 
Trabalhos de Pesquisa 

  

Atitudes e Valores 

30% 

 
Comportamento adequado ao ambiente da sala de aula 

 
Interesse e empenhamento nas tarefas propostas 

 
Assiduidade e Pontualidade 

 
Realização dos Trabalhos de Casa  

 
 
 

Instrumentos de avaliação 
 

Testes de avaliação de conhecimentos; 
Fichas de trabalho; 
Trabalhos de pesquisa; 
Expressão oral e escrita; 
Compreensão oral e escrita;  
Autonomia e responsabilidade;  
Domínio do vocabulário específico da disciplina;  
Grelhas de Registos: trabalhos de casa; participação; atitudes; caderno diário; assiduidade e pontualidade; 
material; responsabilidade; atenção/concentração; cooperação. 
 
Observação: Sempre que não existam elementos de avaliação num determinado instrumento de avaliação a 
percentagem é repartida pelos outros instrumentos de avaliação dentro do respectivo domínio.  
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HISTÓRIA 
 

3º Ciclo 
 

Critérios de Avaliação 



Critérios de Avaliação  
- Atribuição de Níveis - 

 

Conhecimentos e Capacidades – 70% Atitudes e Valores – 30% Nível 

o Nunca localiza no espaço e no tempo os conteúdos em estudo. 
o Nunca diferencia fontes históricas e recolhe e trata informação sobre 
o tema estudado a partir dessas fontes. 
o Nunca distingue aspectos de ordem económica, social, política e 
cultural e estabelece inter-relações entre eles. 
o Nunca aplica procedimentos básicos da metodologia específica da 
História, utilizando técnicas diversas de comunicação. 

o Nunca cumpre as tarefas dentro e fora 
da aula. 
o Nunca participa/colabora na aula. 
o Nunca se empenha. 
o Nunca é organizado(a), nomeadamente 
nunca traz o material necessário para a sala de 
aula. 

o Nunca cumpre as regras. 
o Nunca é assíduo(a)/pontual. 
o Nunca revela autonomia. 
o Nunca respeita o trabalho dos 
outros. 

1 

o Raramente localiza no espaço e no tempo os conteúdos em estudo. 
o Raramente diferencia fontes históricas e recolhe e trata informação 
sobre o tema estudado a partir dessas fontes. 
o Raramente distingue aspectos de ordem económica, social, política e 
cultural e estabelece inter-relações entre eles. 
o Raramente aplica procedimentos básicos da metodologia específica 
da História, utilizando técnicas diversas de comunicação. 

o Raramente cumpre as tarefas dentro e 
fora da aula. 
o Raramente participa/colabora na aula. 
o Raramente se empenha. 
o Raramente é organizado(a), 
nomeadamente raramente traz o material 
necessário para a sala de aula. 

o Raramente cumpre as regras. 
o Raramente é 
assíduo(a)/pontual. 
o Raramente revela autonomia. 
o Raramente respeita o 
trabalho dos outros. 
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o Geralmente localiza no espaço e no tempo os conteúdos em estudo. 
o Geralmente diferencia fontes históricas e recolhe e trata informação 
sobre o tema estudado a partir dessas fontes. 
o Geralmente distingue aspectos de ordem económica, social, política e 
cultural e estabelece inter-relações entre eles. 
o Geralmente aplica procedimentos básicos da metodologia específica 
da História, utilizando técnicas diversas de comunicação. 

o Geralmente cumpre as tarefas dentro e 
fora da aula. 
o Geralmente participa/colabora na aula. 
o Geralmente é empenhado(a). 
o Geralmente é organizado(a), 
nomeadamente geralmente traz o material 
necessário para a sala de aula. 

o Geralmente cumpre as regras. 
o Geralmente é 
assíduo(a)/pontual. 
o Geralmente revela 
autonomia. 
o Geralmente respeita o 
trabalho dos outros. 
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o Localiza quase sempre no espaço e no tempo os conteúdos em 
estudo. 
o Diferencia quase sempre fontes históricas e recolhe e trata 
informação sobre o tema estudado a partir dessas fontes. 
o Distingue quase sempre aspectos de ordem económica, social, política 
e cultural e estabelece inter-relações entre eles. 
o Aplica quase sempre procedimentos básicos da metodologia 
específica da História, utilizando técnicas diversas de comunicação. 

o Cumpre quase sempre as tarefas dentro 
e fora da aula. 
o Quase sempre participa/colabora na 
aula. 
o Quase sempre é empenhado(a). 
o Quase sempre é organizado(a), 
nomeadamente quase sempre traz o material 
necessário para a sala de aula. 

o Quase sempre cumpre as 
regras. 
o Quase sempre é 
assíduo(a)/pontual. 
o Revela quase sempre 
autonomia. 
o Respeita quase sempre o 
trabalho dos outros. 
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o Localiza sempre no espaço e no tempo os conteúdos em estudo. 
o Diferencia sempre fontes históricas e recolhe e trata informação sobre 
o tema estudado a partir dessas fontes. 
o Distingue sempre aspectos de ordem económica, social, política e 
cultural e estabelece inter-relações entre eles. 
o Aplica sempre procedimentos básicos da metodologia específica da 
História, utilizando técnicas diversas de comunicação. 

o Cumpre sempre as tarefas dentro e fora 
da aula. 
o Participa/colabora sempre na aula. 
o É sempre empenhado(a). 
o É sempre organizado(a), nomeadamente 
traz sempre o material necessário para a sala de 
aula. 

o Cumpre sempre as regras. 
o É sempre assíduo(a)/pontual. 
o Revela sempre autonomia. 
o Respeita sempre o trabalho 
dos outros. 
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