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Critérios de avaliação do Grupo de Recrutamento 400 (aprovados em reunião de 
09/09/2010) 

Ano lectivo 2010/2011 

Ensino Básico: 

Competências no domínio da aprendizagem: 

1. Compreensão de situações/processos históricos 
2. Conhecimento dos factos 
3. Capacidade de relacionamento dos mesmos 
4. Capacidade de interpretação das fontes históricas 
5. Domínio progressivo de técnicas de pesquisa documental 
6. Participação e pertinência nas intervenções/cooperação nas actividades de grupo 
7. Sociabilidade 
8. Sentido de responsabilidade 
9. Desenvolvimento da autonomia e criatividade 
10. Concepção e desenvolvimento de projectos 

Instrumentos: 

A classificação é o resultado ponderado dos parâmetros atrás referidos, observados através de: 

Testes (Exercício de aplicação de conhecimentos*)...........................................60% 

Actividades dentro e fora da sala de aula: 

. Apresentação do material escolar 

. Organização do caderno diário/portofólio 

. Intervenções orais cuidadas 

. Interpretação de documentos diversos (escritos, mapas, iconográficos, gráficos, cronologias) 

. Elaboração de mapas e cronologias 

. Realização de fichas de trabalho 

. Realização de trabalhos de casa 

. Realização de trabalhos de pesquisa em grupo ou individual 

. Preparação das aulas 

. Exposição oral dos trabalhos 

.........................................................................................................................25% 

Outros elementos de carácter avaliativo: 

. Empenho e sentido da responsabilidade 

. Relação positiva e de entreajuda 



. Persistência e concentração nas tarefas 

...........................................................................................................................15% 

*Critérios de avaliação dos testes sumativos: 

. Aplicação correcta dos conhecimentos específicos da disciplina 

. Exposição dos assuntos com clareza e ordenação lógica 

. Utilização e análise dos documentos fornecidos 

. Aplicação dos conceitos 

. Capacidade de relacionação dos factos 

. Expressão correcta da Língua Portuguesa 

Ensino Secundário: 

Testes (Exercício de aplicação de conhecimentos)...................................80% 

Actividades dentro e fora da sala de aula: 

. Trabalhos individuais 

Trabalhos de grupo 

. Relatórios de visitas de estudo 

. Fichas de trabalhos de cãs 

. Participação nas aulas 

.................................................................................................................10% 

Outros elementos de carácter avaliativo: 

Cidadania: 

A dinâmica democrática ao longo do processo histórico/artístico, acompanhando os 
conteúdos programáticos desde o 10º ao 12º anos, contribuindo para a formação do 
cidadão solidário e interveniente 

.....................................................................................................................5% 

Compreensão e expressão da Língua Portuguesa: 

. Escrita cuidada 

. Discursos oral e escrito, organizados 

. Capacidade de elaboração de sínteses, de forma clara 

. Ortografia correcta 

. Construção sintáctica correcta 

.....................................................................................................................5%  


