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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. FILIPA DE LENCASTRE 

ANO LETIVO de 2017 - 2018 | ENSINO BÁSICO (3.º Ciclo) | 7 º ANO 
REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO – OFERTA COMPLEMENTAR: SÍTIOS COM HISTÓRIA 

 
 Peso na avaliação final: Total: 
Domínio: Dos Saberes/ Aptidões/ Capacidades 50% 

Relacional e da Organização 50% 

ELEMENTOS / REFERENTES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS 
NO DOMÍNIO DOS SABERES/ APTIDÕES/ 
CAPACIDADES:  
1. Iniciar-se na metodologia específica da História. 
1.1 - Selecionar informação sobre temas em análise. 
1.2 - Interpretar documentos de índole diversa 
(textos, imagens, gráficos, plantas, mapas, 
diagramas). 
1.3- Realizar trabalhos simples de pesquisa, 
individualmente ou em grupo. 
2 - Desenvolver capacidades de comunicação 
2.1 - Aperfeiçoar a expressão verbal e escrita. 
2.2- Utilizar técnicas de comunicação oral, de 
organização de textos e de expressão gráfica. 
2.3- Elaborar sínteses orais ou escritas a partir da 
informação recolhida. 
2.4 -Familiarizar-se com a utilização das novas 
tecnologias de informação. 
 
NOS DOMÍNIOS RELACIONAL E ORGANIZACIONAL: 
1. Desenvolver valores pessoais e atitudes de 
autonomia 
1.1 - Adquirir hábitos de discussão e 
posicionamento crítico em relação à realidade social 
passada e presente. 
1.2 -Responsabilizar-se pelas suas decisões. 
1.3- Desenvolver a sensibilidade estética e a 
criatividade. 
1.4 - Desenvolver o gosto pela investigação e pelo 
estudo do passado. 
2 -Desenvolver atitudes de sociabilidade e de 
solidariedade. 
2.1 - Desenvolver o espírito de tolerância e a 
capacidade de diálogo em relação a outras opiniões. 
2.2 - Cooperar na realização de trabalhos em 
equipa. 
2.3 -Empenhar-se na defesa dos direitos humanos, 
manifestando atitudes de solidariedade em relação 
a outros indivíduos, povos e culturas. 
2.4 - Interessar-se pela construção da consciência  
nacional, valorizando a identidade cultural da sua 
região e do seu país. 
2.5 -Manifestar interesse pela intervenção nos 
diferentes espaços em que se insere, defendendo o 
património cultural e a melhoria da qualidade de 
vida. 
 

EM RELAÇÃO AO TRABALHO 
DESENVOLVIDO: 
• Qualidade do trabalho 

desenvolvido; 
• Rigor e clareza;  
• Criatividade;  
• Pertinência; 
• Organização das ideias e 

materiais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM RELAÇÃO ÀS ATITUDES 
DEMONSTRADAS 
• Empenho; 
• Cumprimento de tarefas; 
• Partilha e cooperação; 
• Autonomia/responsabilida

de 
• Integração em atividades 

de grupo; 
• Atitudes em relação a 

professores e colegas;  
• Disponibilidade para ouvir 

e ponderar opiniões 
divergentes das suas; 

• Pontualidade e 
assiduidade. 

 
 
• Trabalhos desenvolvidos 

em sala de aula; 
• Trabalhos de pesquisa; 
• Exposições orais; 
• Relatórios; 
• Registos de participação 

/observação da 
participação oral e 
escrita. 

• Registo das atitudes em 
sala de aula 
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 Peso na avaliação final: 
Domínio:  

Dos Saberes/ Aptidões/ Capacidades 
 
 Qualidade do trabalho desenvolvido: 

 
• Organização das ideias e materiais;  
       Rigor e clareza/Criatividade 
 
       
• Pesquisa/Pertinência/Exposição 

 
 

 
Total: 50% 
 
 

 

25 % 

 

25% 

 
Realização sistemática das 
tarefas/atividades 
Observação/monitorização das atitudes 
em contexto de aprendizagem 
 
Relacional e da Organização: 
 

• Realização das 
tarefas/Atividades 
 

• Comportamento em situação de 
aprendizagem 

 
• Atitudes e cumprimento de 

regras de trabalho de 
grupo/Relacional 

 
• Pontualidade/assiduidade 

 
• Cumprimentos dos prazos 

 
• Organização/Registos 

 
• Cumprimento dos TPC / 

              Outras tarefas  
 

 
Total: 50% 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
10% 
 
5% 
 
5% 
 
5% 
 
 
5% 
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