
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: História A  Ano: 11.º  
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico X Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos Programáti-
cos/Domínios 

Instrumentos de 
Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1.º 

  A Europa nos séc. XVII e XVIII – 
Sociedade, Poder e Dinâmicas 
coloniais 

1. A população da Europa nos séc. 
XVII e XVIII: crises e crescimento. 
2. A Europa dos estados absolutos 
e a Europa dos parlamentos. 
3. Triunfo dos estados e dinâmicas 
económicas dos séc. XVII e XVIII. 
4. Construção da modernidade 
europeia. 

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

 
 
 
 

76 

2.º 

O Liberalismo – ideologia e 
Revolução, modelos e práticas 
dos séc. XVIII e XIX 

1. A Revolução americana, uma 
revolução fundadora. 
2. A Revolução Francesa – paradi-
gma das revoluções liberais e bur-
guesa. 
3. A geografia dos movimentos 
revolucionários na 1ª metade do 
séc. XIX: as vagas revolucionárias e 
liberais. 
4. A implementação do Liberalismo 
em Portugal. 
5. O legado do liberalismo na 1ª 
metade do séc. XIX. 

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

 
 
 
 
 
 

80 

3.º 

 A civilização industrial – eco-
nomia e sociedade; nacionalis-
mos e choques imperialistas. 

1. As transformações económicas 
na Europa e no Mundo. 
2. A sociedade industrial e burgue-
sa. 
3. Evolução democrática, naciona-
lismo e imperialismo. 
4. Portugal, uma sociedade capita-
lista dependente. 
5. Os caminhos da cultura. 

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

 
 
 
 
 

50 
 

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 pro-
fissionais, por módulo.  
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo discipli-
nar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos com a antece-
dência 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 defi-
nido em sede de grupo disciplinar, salvaguardando-se as diferenças decorrentes de aplicação da dife-
renciação 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 de-
verão 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 observa-
ções realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, resulta das 
observações realizadas durante o módulo. 
 
 

Tendo em conta os conteúdos programáticos 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 pre-
vistas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disci-
plina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos solici-
tados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma atitu-
de 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 

 
(Muito Bom) 

18 a 20 valores 



• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
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, capacida-
des 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, capaci-
dades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas 
dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos estabeleci-
dos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais requeri-
dos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade educa-
tiva.  
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 conhe-
cimentos, 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 

 

(Suficiente) 
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 disci-
plina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre pra-
zos, 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 po-
der 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 

 
(Insuficiente) 
0 a 9 valores 



• 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 

 
	


