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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 
ANO/TURMA: 5º/6º                                        ENSINO BÁSICO                                                    Ano letivo: 2019-2020 

 

Os critérios específicos de avaliação das disciplinas lecionadas pelo grupo disciplinar estão de acordo com os respetivos programas e foram elaborados tendo em conta 
as aprendizagens essenciais (AE) e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA). (Desp. 6478/2017, 26 julho). 

Dimensões Áreas de 

Competência 

Descritores Operativos Instrumentos/formas de 

avaliação 

Ponderação 

100 pontos 

 C
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Linguagens e textos 
 
 
Informação e 
Comunicação 
 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
 
Consciência do 
domínio do corpo 


 Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 

antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A, B, C, I)  
 

 Localizar, em representações cartográficas de diversos tipos, os 
locais e/ou fenómenos históricos referidos; (A, B, C, I)  
 

 Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e 
territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas 
e mobilizando os mais diversos tipos de informação 
georreferenciada, relacionando as suas características mais 
importantes para compreender a dimensão espacial de Portugal 
e da sua inserção no Mundo; (A, B, C, D, F, G, I)  
 

 Identificar fontes históricas, de tipologia diferente; (A, B, C, D, F, 

I) 
 

 Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das 
áreas disciplinares de História e de Geografia; (C; D; F; I)  
 

 Estabelecer relações entre as formas de organização do 
espaço português e os elementos naturais e humanos aí 
existentes em cada época histórica e na atualidade; (A, B, C, D, 
F, G, I)  
 

 Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional 
e local, valorizando o património histórico e cultural existente na 
região/local onde habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, H, I)  

 

Instrumentos/formas de 
avaliação sugeridos: 

 
 Testes de avaliação; 
 Questões-aula. 
 
 Trabalhos de investigação e 

colaborativos/individuais/pares/
grupo e respetiva apresentação 
em sala de aula. Relatórios, 
projetos e participação nos 
DAC 

 
 Tarefas realizadas na aula: 

leitura, análise e interpretação 
de documentos, atividades de 
consolidação e debates; 
elaboração e interpretação 
gráfica e cartográfica. 

 
 Registos de observação direta; 
 Caderno diário/Portefólio;  
 Participação em visitas de 

estudo /atividades do PAA que 
integram a disciplina 

  

80 pontos 
 
 
50 pontos 
 

 
20 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
8 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
2 pontos 
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 Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os 

processos históricos e de desenvolvimento sustentado do 
território; (A, B, C, D, F, G, H, I)  
 

 Desenvolver a sensibilidade estética; (A, B, D, F, H, I, J 
 

 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 
valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I)  
 

 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 
promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 
culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das 
leis; (A, B, C, D, E, F, G, H, I)  
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Relacionamento 
interpessoal 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

 Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de 
intervenção crítica em diversos contextos e espaços. (A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J)  

 
 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 
(A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

  
 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 
culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das 
leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

  
 Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da 

riqueza das espécies vegetais e animais para o 
desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G)  

 

 

 

Instrumentos/formas de 
avaliação sugeridos 

 
 

 Cumprimento de regras 
 

 Reflexão sobre o desempenho 
pessoal 

 
 Responsabilidade 

 
 Fichas de autoavaliação (no 

final de cada período) 
 

 

20 pontos 
 
 

5 pontos 
 

5 pontos 
 

5 pontos 
 

 
5 pontos 

 

 
 

 
                                                                                      A Subcoordenação de História 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – HISTÓRIA  

 
ANO/TURMA: 7º/8º                                        ENSINO BÁSICO                                                    Ano letivo: 2019-2020 

 

Os critérios específicos de avaliação das disciplinas lecionadas pelo grupo disciplinar estão de acordo com os respetivos programas e foram elaborados tendo em conta 
as aprendizagens essenciais (AE) e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA). (Desp. 6478/2017, 26 julho). 

Dimensões Áreas de 

Competência 

Descritores Operativos Instrumentos/formas de 

avaliação 

Ponderação 

100 pontos 

 C
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Linguagens e textos 
 
 
Informação e 
Comunicação 
 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
 
Consciência do 
domínio do corpo 

 
 Pesquisar, de forma autónoma mas planificada, em meios 

diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de 
contributos (A; B; C; D; F; I)  

 
 Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 

implícita e explícita, assim como os respetivos limites para o 
conhecimento do passado; (A; B; C; D; F; I)  

 
 Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor 

e tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão em 
função dos avanços historiográficos; (A; B; C; D; F; I)  

 
 - Utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos 

da disciplina de História; (C; D; F; I)  
 

 Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos 
relevantes, relacionando-os com os contextos em que 
ocorreram; (A; B; C; D; F; I)  

 Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de 
indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço; (A; B; C; D; F; G; H; I)  
 

 Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, 
europeia e mundial; (A; B; C; D; F; G; H; I)  

 
 Relacionar a história de Portugal com a história europeia e 

mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 

Instrumentos/formas de 
avaliação sugeridos 

 
 Testes de avaliação; 
 Questões-aula. 
 
 
 Trabalhos de investigação e 

colaborativos/individuais/pares/
grupo e respetiva apresentação 
em sala de aula. Relatórios, 
projetos e participação nos 
DAC 

 
 
 Tarefas realizadas na aula: 

leitura, análise e interpretação 
de documentos; atividades de 
consolidação e debates; 
elaboração e interpretação 
gráfica e cartográfica. 

 
 Registos de observação direta; 
 Caderno diário/Portefólio;  
 Participação em visitas de 

estudo /atividades do PAA que 
integram a disciplina. 

  

80 pontos 
 
 

50 pontos 
 

 
20 pontos 

 
 
 
 
 
 
 

8 pontos 
 
 
 
 
 
 
 

2 pontos 
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analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de 
âmbito cronológico, regional ou local; (A; B; C; D; F; G; H; I)  

 
 Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas 

para fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e 
do mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável 
no seu meio envolvente; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

 
 Problematizar as relações entre o passado e o presente e a 

interpretação crítica e fundamentada do mundo atual; (A; B; C; 
D; E; F; G; H; I)  

 
 Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma 

criativa, sínteses de assuntos estudados; (A; B; C; D; F; I; J)  
 

 Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades 
contemporâneas; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

 
 Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo 

crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais; 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)  

 
 Desenvolver a autonomia pessoal e a clarificação de um 

sistema de valores, numa perspetiva humanista; (A, B, C, D, E, 
F, G, H, I)  
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Relacionamento 
interpessoal 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

 Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de 
intervenção crítica em diversos contextos e espaços. (A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J)  

 
 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 
(A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

  
 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 
culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das 
leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

  
 Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da 

riqueza das espécies vegetais e animais para o 
desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G)  

 

 

 

Instrumentos/formas de 
avaliação sugeridos 

 
 

 Cumprimento de regras 
 

 Reflexão sobre o desempenho 
pessoal 

 
 Responsabilidade 

 
 Fichas de autoavaliação (no 

final de cada período) 
 

 

20 pontos 
 

 

5 pontos 
 

5 pontos 
 

5 pontos 
 

 
5 pontos 

 

 

A Subcoordenação de História 

 

 

 

 



9º ano Disciplina:  História

Domínios da 

aprendizagem a 

considerar

Descritores de desempenho

Instrumentos e técnicas de 

avaliação ajustados aos 

indicadores

Ponderação                                  

0 a 100

Aquisição e compreensão de novos conceitos e/ou reconstrução de outros;
Testes escritos ou  trabalhos com valor 

equivalente;
50%

Utilização  da terminologia e documentação específica da disciplina.

Aplicação de conhecimentos a novas situações;

Capacidade de pesquisa, análise, seleção e organização da informação;

Capacidade de interpretar informação diversificada, produzir textos e fazer apresentações 

orais;

Capacidade de analisar, formular/resolver problemas;

Capacidade de tirar conclusões e elaborar sínteses ;

Capacidade de recorrer a técnicas de pesquisa de informação em diversas fontes;

Competências específicas da problematização, concetualização e argumentação

Educação para a cidadania - 10 pontos

O aluno assume e cumpre os seus deveres e tarefas de aprendente. Adota posturas e 

atitudes que contribuem para o bom funcionamento das atividades letivas e não letivas. 

Participa de forma ordeira e respeita as regras de intervenção. Relaciona-se de forma 

respeitosa e educada com todos os membros da comunidade educativa. Envolve-se 

com empenho na componente de Cidadania e Desemvolvimento.

Responsabilidade

Comportamento

Participação

Interação

Comunicação e expressão em Língua Portuguesa - 7 pontos

O aluno compreende claramente  todos os enunciados, orais ou escritos,  e descodifica 

diferentes tipos de texto. É capaz de se expressar com correção e propriedade sobre 

diferentes tópicos ou assuntos, revelando domínio do léxico e funcionamento da língua 

portuguesa

Compreensão Oral

Compreensão Escrita

Expressão oral

Expressão Escrita

Utilização das TIC - 3 pontos

O aluno utiliza adequadamente e em diferentes situações processadores de texto, folhas 

de cálculo e apresentações. Faz uma utilização segura, criteriosa e educativa da 

Internet. Revela capacidade de pesquisa destrinçando informação essencial e sítios da 

internet fidedignos.  Utiliza diferentes plataformas e suportes e constitui  a aprendizagem 

eletrónica como um valor acrescentado para a sua educação e formação

Suite Office

Internet

Pesquisa

Plataformas

Considerações gerais sobre a avaliação

· A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P):

 

 

· A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno 

(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos). 

· A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do 

aluno (diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  - ENSINO BÁSICO- 3º Ciclo

AVALIAÇÃO FORMATIVA

É contínua e sistemática e tem função diagnóstica. Permite obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens com vista à definição e ao 

ajustamento de processos e estratégias.

ANO LETIVO 2019 /2020

20%

8%

COMPONENTE 

TRANSVERSAL                  

20 %

Trabalhos de investigação e 

colaborativos/individuais/pares/grupo , 

relatórios, projetos e participação nos 

domínios de articulação curricular.

 Elaboração e interpretação cartográfica e  

gráfica e outras fontes diversificadas, 

questões de aula (apresentação escrita e 

oral - grelhas de avaliação);

CONPONENTE 

ESPECÍFICA   

(80%)

10%

Em cada período será determinada uma classificação, designada de classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e 

específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de avaliação relativos ao período.

7%

3%

Grelhas de Observação específicas 

dos diferentes indicadores

Fichas de Auto avaliação

Grelhas de registo de avaliação dos 

portfólios/Caderno.
2%
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – HISTÓRIA A 

 
ANO/TURMA: 10º 11.º B                                         ENSINO SECUNDÁRIO                                                     Ano letivo: 2019-2020 

 

Os critérios específicos de avaliação das disciplinas lecionadas pelo grupo disciplinar estão de acordo com os respetivos programas e foram elaborados tendo em conta 
as aprendizagens essenciais (AE) e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA). (Desp. 6478/2017, 26 julho). 

Dimensões Áreas de 

Competência 

Descritores Operativos Instrumentos/formas de 

avaliação 

Ponderação 

200 pontos 

 C
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Linguagens e textos 
 
 
Informação e 
Comunicação 
 
 
Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
 
Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
 
Sensibilidade estética 
e artística 
 
 
Consciência do 
domínio do corpo 

 
 Pesquisar, de forma autónoma mas planificada, em meios 

diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na seleção adequada de 
contributos (A; B; C; D; F; I)  

 
 Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 

implícita e explícita, assim como os respetivos limites para o 
conhecimento do passado; (A; B; C; D; F; I)  

 
 Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do 

autor e tomando-a como uma interpretação suscetível de 
revisão em função dos avanços historiográficos; (A; B; C; D; 
F; I)  

 
 - Utilizar com segurança conceitos operatórios e 

metodológicos da disciplina de História; (C; D; F; I)  
 

 Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e 
processos relevantes, relacionando-os com os contextos em 
que ocorreram; (A; B; C; D; F; I)  

 Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação 
de indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço; (A; B; C; D; F; G; H; I)  
 

 Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de 
Portugal, europeia e mundial; (A; B; C; D; F; G; H; I)  

 
 Relacionar a história de Portugal com a história europeia e 

Instrumentos/formas de 
avaliação sugeridos 

 
 Testes de avaliação; 
 Questões-aula. 
 
 
 Trabalhos de investigação e 

colaborativos/individuais/pares/
grupo e respetiva apresentação 
em sala de aula. Relatórios, 
projetos e participação nos 
DAC 

 
 
 Tarefas realizadas na aula: 

leitura, análise e interpretação 
de documentos, atividades de 
consolidação e debates; 
elaboração e interpretação 
gráfica e cartográfica. 

 
 Registos de observação direta; 
 Caderno diário/Portefólio;  
 Participação em visitas de 

estudo /atividades do PAA que 
integram a disciplina. 

  

180 pontos 
 
 
145 pontos 
 

 
15 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
15 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
5 pontos 
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mundial, distinguindo articulações dinâmicas e 
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de 
âmbito cronológico, regional ou local; (A; B; C; D; F; G; H; I)  

 
 Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas 

para fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e 
do mundo contemporâneo, e para intervir de modo 
responsável no seu meio envolvente; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

 
 Problematizar as relações entre o passado e o presente e a 

interpretação crítica e fundamentada do mundo atual; (A; B; C; 
D; E; F; G; H; I)  

 
 Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma 

criativa, sínteses de assuntos estudados; (A; B; C; D; F; I; J)  
 

 Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades 
contemporâneas; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

 
 Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o 

juízo crítico, estimulando a produção e a fruição de bens 
culturais; (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)  

 
 Desenvolver a autonomia pessoal e a clarificação de um 

sistema de valores, numa perspetiva humanista; (A, B, C, D, 
E, F, G, H, I)  
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Relacionamento 
interpessoal 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
 
 
Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

 Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de 
intervenção crítica em diversos contextos e espaços. (A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J)  

 
 Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; 
(A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

  
 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 
culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 
das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

  
 Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da 

riqueza das espécies vegetais e animais para o 
desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G)  

 

 

 

Instrumentos/formas de 
avaliação sugeridos 

 
 

 Cumprimento de regras 
 

 Reflexão sobre o desempenho 
pessoal 

 
 Responsabilidade 

 
 Fichas de autoavaliação (no 

final de cada período) 
 

 

20 pontos 
 
 

5 pontos 
 

5 pontos 
 

5 pontos 
 

 
5 pontos 

 

 

 

A Subcoordenação de História 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ano: 12º Disciplina: História A

Domínios da 

aprendizagem a 

considerar

Descritores de desempenho

Instrumentos e técnicas de 

avaliação ajustados aos 

indicadores

Ponderação                                  

0 a 200

Aquisição e compreensão de novos conceitos e/ou reconstrução de outros;
Testes escritos e trabalhos com valor 

equivalente;
145

Utilização  da terminologia e documentação específica da disciplina: temáticas,

correntes,escolas / ideologias, teorias e contextualização histórico/filosófica.

Aplicação de conhecimentos a novas situações;

Capacidade de pesquisa, análise, seleção e organização da informação;

Capacidade de interpretar informação ( textos, tabelas, imagens, quadros,…), produzir textos e 

fazer apresentações orais;

Capacidade de analisar, formular/resolver problemas;

Capacidade de tirar conclusões, elaborar sínteses e defender posições sustentadas 

cientifícamente;

Capacidade de recorrer a técnicas de pesquisa de informação em diversas fontes;

Construção de um pensamento informado, metódico e crítico;

Competências específicas  ao nível da problematização, concetualização e argumentação.

Educação para a cidadania - 10 pontos

O aluno assume e cumpre os seus deveres e tarefas de aprendente. Adota posturas e 

atitudes que contribuem para o bom funcionamento das atividades letivas e não letivas. 

Participa de forma ordeira e respeita as regras de intervenção. Relaciona-se de forma 

respeitosa e educada com todos os membros da comunidade educativa.Envolve-se com 

empenho  aa compomenete de Cidadania e Desenvolvimento.

Responsabilidade

Comportamento

Participação

Interação

Comunicação e expressão em Língua Portuguesa - 7 pontos

O aluno compreende claramente  todos os enunciados, orais ou escritos,  e decodifica 

diferentes tipos de texto. É capaz de se expressar com correção e propriedade sobre 

diferentes tópicos ou assuntos, revelando domínio do léxico e funcionamento da língua 

portuguesa

Compreensão Oral

Compreensão Escrita

Expressão oral

Expressão Escrita

Utilização das TIC - 3 pontos

O aluno utiliza adequadamente e em diferentes situações processadores de texto, folhas 

de cálculo e apresentações. Faz uma utilização segura, criteriosa e educativa da 

Internet. Revela capacidade de pesquisa destrinçando informação essencial e sítios da 

internet fidedignos.  Utiliza diferentes plataformas e suportes e constitui  a aprendizagem 

eletrónica como um valor acrescentado para a sua educação e formação

Suite Office

Internet

Pesquisa

Plataformas

Considerações gerais sobre a avaliação

· A classificação final do 1º período (CF1) obtém-se a partir da classificação do período (C1P):

 

 

Tarefas realizadas na aula:leitura, análise e 

interpretação de documentos , atividades 

de consolidação e debates; análise grafica 

e cartografica.

CONPONENTE 

ESPECÍFICA   (180)

10

Em cada período será determinada uma classificação, designada de classificação do período (C1P, C2P e C3P), que resulta da aplicação dos critérios gerais e 

específicos de avaliação às classificações obtidas pelo aluno nos diferentes instrumentos/indicadores de avaliação relativos ao período.

7

3

Grelhas de observação específicas 

dos difeentes indicadores

Fichas de Auto avaliação

Grelha de avaliação dos 

portfólios/Caderno.
5

· A classificação final do 2º período (CF2) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º e 2º períodos acrescida de 10% do progresso do aluno 

(diferença entre as classificações do 2º e 1º períodos). 

· A classificação final do 3º período (CF3) é determinada a partir da média aritmética das classificações do 1º, 2º e 3º períodos acrescida de 25% do progresso do 

aluno (diferença entre as classificações do 3º e 1º períodos). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ENSINO SECUNDÁRIO

AVALIAÇÃO FORMATIVA

É contínua e sistemática e tem função diagnóstica. Permite obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens com vista à definição e ao 

ajustamento de processos e estratégias.

ANO LETIVO 2019/2020

15

15

COMPONENTE 

TRANSVERSAL                  

(20)

Trabalhos de investigação, projetos e 

participação nos dominios da articulação 

curricular;


