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Período

A
24
26
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63

1.º Período
2.º Período
3.º Período
Total
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As Aulas previstas são
contabilizadas em unidades
de 50 minutos

Instrumentos e Critérios de Avaliação
Unidades Temáticas
1.º Período

Instrumentos base
Descrição dos Instrumentos

%
%

DOMÍNIO 5. EXPANSÃO E MUDANÇA NOS SÉCULOS XV E XVI.
5.1 – O expansionismo europeu.
5.2 – Renascimento, Reforma e Contrarreforma.

2 testes de avaliação

DOMÍNIO 6. O CONTEXTO EUROPEU DOS SÉCULOS XVII E XVIII.

50
+
50

75

6.1 – O Antigo Regime europeu: regra e exceção.

2.º Período

Descrição dos Instrumentos

7.1 – Da “Revolução Agrícola” à “Revolução Industrial”.
7.2 – Revoluções e Estados liberais conservadores.
DOMÍNIO 8. A CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL NO SÉCULO XIX.
8.1 – Mundo industrializado e países de difícil industrialização.

2 testes de avaliação

A – É por norma pontual e traz o material
necessário para as aulas.
B – Realiza as tarefas que lhe são ordenadas
(registos de aula, questões de aula, fichas de
trabalho, relatórios de visita de estudo,….).
C – Responde com pertinência às perguntas
que lhe são formuladas e participa
espontaneamente nas atividades letivas.
D – É correto na relação com os colegas e
com os professores, estando atento e não
perturbando as aulas.

%

Descrição dos Instrumentos

50
+
50

A – É por norma pontual e traz o material
necessário para as aulas.
B – Realiza as tarefas que lhe são ordenadas
(registos de aula, questões de aula, fichas de
trabalho, relatórios de visita de estudo,….).
C – Responde com pertinência às perguntas
que lhe são formuladas e participa
espontaneamente nas atividades letivas.
D – É correto na relação com os colegas e
com os professores, estando atento e não
perturbando as aulas.

6.2 – Um século de mudança (século XVIII).
DOMÍNIO 7. O ARRANQUE DA “REVOLUÇÃO INDUSTRIAL” E O
TRIUNFO DOS REGIMES LIBERAIS CONSERVADORES.

Instrumentos complementares
Descrição dos Instrumentos

75

%
%

25
25

25

25
25

%

25
25
25

25

25
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3.º Período

Descrição dos Instrumentos

%

Descrição dos Instrumentos

100

A – É por norma pontual e traz o material
necessário para as aulas.
B – Realiza as tarefas que lhe são ordenadas
(registos de aula, questões de aula, fichas de
trabalho, relatórios de visita de estudo,….).
C – Responde com pertinência às perguntas
que lhe são formuladas e participa
espontaneamente nas atividades letivas.
D – É correto na relação com os colegas e
com os professores, estando atento e não
perturbando as aulas.

DOMÍNIO 8. A CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL NO SÉCULO XIX.
8.1 – Mundo industrializado e países de difícil industrialização 1 teste de avaliação
(continuação).
8.2 – Burgueses e proletários, classes médias e camponeses.

75

%
25
25

25
25
25

Material básico para a aula
Caderno diário, manual escolar, caderno de atividades e material de escrita.
Classificação Final
1.º Período

Ensino Básico
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

Ensino Secundário
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

2.º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 2º período x 0,6) + (0,4 x (Critérios de avaliação no 2º período x 0,6) + (0.4 x Classificação do 1º período)
resultados médios obtidos nos instrumentos de avaliação do 1º período)

3.º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 3º período x 0,4) + (0,6 x média (Critérios de avaliação no 3º período x 0,4) + (0,6 x Classificação do 2º período)
aritmética dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação dos 1º e 2º períodos)

