
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: História A  Ano: 10.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico X Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos 
Programáticos/Domínios 

Instrumentos de 
Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1.º 

 
 
 
 
 
 
 
MÒDULO 1 
RAÍZES MEDITERRÂNICAS DA 
CIVILIZAÇÃO EUROPEIA: 
CIDADE, CIDADANIA E IMPÉRIO 
NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

 
0. Estudar/Aprender História 
1.O Modelo Ateniense 
1.1.A democracia antiga 
1.2.Uma democracia aberta à 
cidade 
2.O Modelo Romano 
2.1. Roma, cidade ordenadora de 
um império urbano 
2.2. A afirmação imperial de uma 
cultura urbana pragmática 
2.3. A integração de uma região 
periférica na cultura imperial: a 
romanização da Península Ibérica 
3.O Espaço civilizacional greco-
romano à beira da mudança 
3.1. O império universal romano-
cristão 
3.2. Prenúncios de uma nova 
geografia política 

 
 
 
 
Teste; 
Ficha formativa; 
 
Exposições/intervenções 
orais 
e/ou 
Pequenos trabalhos 
individuais ou de grupo 
e/ou 
Questões de aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

2.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 2 
O DINAMISMO CIVILIZACIONAL 
DA EUROPA OCIDENTAL NOS 
SÉCULOS XIII A XIV – ESPAÇOS, 
PODERES E VIVÊNCIAS 

 
1.A Identidade civilizacional da 
Europa Ocidental 
1.1.Poderes e crenças: 
multiplicidade e unidade 
1.2.O quadro económico e 
demográfico: expansão e limites 
do crescimento 
2. O espaço português – a 
consolidação de um reino cristão 
ibérico 
2.1. A fixação do território 
2.2. O país rural e senhorial 
2.3. O país urbano e concelhio 
2.4. O poder régio, fator 
estruturante da coesão do reino 
3. Valores, experiências e 
quotidiano  
3.1. A experiência urbana 
3.2. A cultura leiga e profana nas 
cortes régias e senhoriais 
3.3. A difusão do gosto e da 
prática das viagens 
 

 
 
 
 
 
Teste; 
Ficha formativa; 
 
Exposições/intervenções 
orais 
e/ou 
Pequenos trabalhos 
individuais ou de grupo 
e/ou 
Questões de aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 



3.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 3 
A ABERTURA EUROPEIA AO 
MUNDO: MUTAÇÕES NOS 
CONHECIMENTOS, 
SENSIBILIDADES E VALORES NOS 
SÉCULOS XV E XVI 

 
1.A geografia cultural europeia 
de Quatrocentos e Quinhentos 
1.1. Principais centros culturais de 
divulgação de sínteses e inovações 
1.2.O cosmopolitismo das cidades 
hispânicas – a importância de 
Lisboa e Sevilha 
2.O alargamento do 
conhecimento do Mundo 
2.1. O contributo português 
2.2. O conhecimento científico da 
natureza 
3.A produção cultural 
3.1. Distinção social e mecenato 
3.2. Os caminhos abertos pelos 
humanistas 
3.3. A reinvenção das formas 
artísticas – imitação e superação 
das formas da Antiguidade 
4.A renovação da espiritualidade 
e da religiosidade 
4.1. A Reforma Protestante 
4.2. Reforma e Contra-Reforma 
5.As novas representações da 
Humanidade 
5.1. O encontro de culturas e as 
dificuldades de aceitação do 
princípio da unidade do género 
humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste; 
Ficha formativa; 
 
Exposições/intervenções 
orais 
e/ou 
Pequenos trabalhos 
individuais ou de grupo 
e/ou 
Questões de aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

 

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
Nos cursos profissionais, o valor deste parâmetro resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas (ou um trabalho no 
caso das disciplinas de carácter eminentemente prático), por período letivo ou, no caso dos cursos 
profissionais, por módulo.  
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos com a 
antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 	
 

2)  Avaliações formais, de carácter formativo, diversificadas.	
     Subdivisão entre uma ficha formativa por período (peso de 25%);	
    Exposições/intervenções orais, pequenos trabalhos individuais ou de grupo e/ou questões de aula (peso             
de 20%).	

O número mínimo e a tipologia de instrumentos de avaliação, a aplicar em cada período letivo, é 
definido em sede de grupo disciplinar, salvaguardando-se as diferenças decorrentes de aplicação da 
diferenciação pedagógica. Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula, em atividade 
extracurricular, que tenha relevância para a disciplina, pode ser considerado na avaliação de carácter 



formativo, no domínio dos conhecimentos/competências, quando beneficie o aluno. 
Sempre que possível, as avaliações deverão ter um registo escrito, com as cotações, e os resultados 
deverão ser comunicados aos alunos e aos encarregados de educação. Excetuam-se, nomeadamente,  as 
intervenções orais espontâneas dos alunos e outros mecanismos de avaliação instantânea e qualitativa.	

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, (Suficiente) 



capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra muitas dificuldades em 
poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte 
das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

	


