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Domínios 
Perfil de Aprendizagens 

Níveis de desempenho- descritores 

Insuficiente Suficiente Bom/Muito Bom 

 
Tratamento de informação/utilização 
de fontes 
   Compreender a necessidade das fontes históricas 
para a produção do conhecimento histórico; (A; B; C; 
D; F; I)  
   Utilizar adequadamente fontes históricas de 
tipologia diversa. 
20% 
 

 

Compreensão histórica (Temporalidade-

Espacialidade- Contextualização) 

 

   Consolidar a aquisição e utilizar referentes de 
tempo e de unidades de tempo histórico. (A; B; C; I) 
  Relacionar formas de organização do espaço com os 
elementos naturais e humanos aí existentes em 
diferentes épocas históricas (A; B; C D; F; G; I; J) 
 

 
Utilizar conceitos operatórios e metodológicos da 
disciplina de História; (C; D; F; I) 
   Compreender a existência de continuidades e de 
ruturas no processo histórico, estabelecendo 
relações de causalidade e de consequência; (A; B; C; 
D; F; G; I) 
    
 
 
 

 
Revela alguma compreensão da 
necessidade das fontes históricas mas é 
com muita dificuldade e nem sempre 
corretamente que as utiliza.  

 

 

 

 

É com muita dificuldade que utiliza 

referentes de tempo e algumas unidades de 

tempo histórico, não relacionando a 

organização do espaço com os elementos 

humanos em diferentes épocas. 

 

 

 

Quase nunca utiliza conceitos operatórios e 

metodológicos da História, não 

estabelecendo relações de causalidade e 

consequência. 

 

 

 

 

 
Compreende a necessidade das fontes históricas 
para a produção do conhecimento histórico. 
Utiliza, embora com algumas dificuldades, fontes 

históricas de tipologia diversa. 

 

 

 

 

 

Utiliza referentes de tempo e algumas unidades de 

tempo histórico. 

Relaciona a organização do espaço com os 

elementos humanos em diferentes épocas. 

 

 
 
 
 
 
 
Utiliza alguns conceitos operatórios e 
metodológicos da disciplina de História, 
estabelecendo por vezes relações de causalidade e 
de consequência. 
 

 

 

 

 
Compreende bem a necessidade de fontes 

históricas para a produção do conhecimento 

histórico. 

Utiliza adequadamente fontes históricas de 

tipologia diversa.               

 

 

 

Utiliza com facilidade referentes de tempo e 

unidades de tempo histórico. Relaciona a 

organização do espaço com os elementos 

humanos em diferentes épocas. 

 

 

 
 
 
Utiliza com facilidade conceitos operatórios e 
metodológicos da disciplina de História,  
   compreendendo  a existência de 

continuidades e de ruturas  e estabelece  

relações de causalidade e de consequência. 
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   Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens 
com a História regional e local, valorizando o 
património histórico e cultural existente na 
região/local onde habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; 
G; H; I) 

 
 
 
Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 
valorizando a diversidade, valorizando a dignidade 
humana e os direitos humanos (A; B; C; D; E; F; G; 
H; I) 

 
60% 

 
 
 

Comunicação em História 
    
 Utilizar corretamente o vocabulário específico da 
História. (A;B,I) 
    Comunicar com correção linguística, de forma 
estruturada e criativa (expressão oral e escrita). 
(A;BC;D;E;F;H;I) 
    Desenvolver as capacidades de crítica e 
argumentação. (A;B;C;D;E;F) 
 

20% 

Não consegue relacionar as aprendizagens 

que faça com a História regional e local, 

raramente valorizando o património 

histórico e cultural existente na 

região/local onde habita/estuda. 

 

 

 

 

Nem sempre tem respeito pela diferença e 

quase nunca valoriza a diversidade. 

Nem sempre respeita os direitos humanos e 

é com dificuldade que pode promover a 

justiça e a igualdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raramente utiliza o vocabulário específico 
da História e quando o faz é com muitas 
dificuldades, quer por escrito quer 
oralmente. 
Tem muita dificuldade em argumentar e 
revela muito pouco espírito crítico. 

 

Por vezes consegue relacionar, embora com alguma 

dificuldade, as aprendizagens com a História 

regional e local, valorizando o património histórico 

e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda. 

 

 

 

Revela algum respeito pela diferença por vezes 

valorizando a diversidade. 

De um modo geral respeita a dignidade humana e a 

diversidade bem como a justiça e a igualdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza o vocabulário específico da história. 
Revela por vezes algumas dificuldades na correção 
e estruturação da comunicação escrita e oral. 
Argumenta ocasionalmente e revela pouco espírito 
crítico. 
 

Relaciona as aprendizagens com a História 
regional 
e local, valorizando o património histórico e 
cultural existente na 
região/local onde habita/estuda. 

 
 
 
 
 
Respeita a diferença e valoriza a diversidade. 

Valoriza a dignidade humana e os direitos 

humanos, assim como a diversidade, as 

interações entre diferentes culturas, a 

justiça, e a igualdade. 

 

 

 
 
 
 
 
Utiliza com correção o vocabulário específico 
da história. Comunica com correção 
linguística e de forma estruturada (expressão 
oral e escrita).Revela ter desenvolvido 
capacidades de crítica e argumentação. 

 


