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DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÃO 

PERFIL DO ALUNO 
À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE 
OBRIGATÓRIA 

(PASEO) 

NÍVEIS DE DESEMPENHO / DESCRITORES 
PROCESSOS DE 

RECOLHA 
DE 

INFORMAÇÃO1 

Muito Bom 
(18-20 valores) 

Bom 
(14-17 valores) 

Suficiente 
(10-13 valores) 

Insuficiente 
(8-9 valores) 

Muito Insuficiente 
(0-7 valores) 

Revela muito frequentemente 
capacidade de: 

Revela geralmente 
capacidade de: 

Revela, com apoio, 
capacidade de: 

Nem sempre revela, mesmo 
com apoio, capacidade de: 

Raramente revela 
capacidade de: 

D1 
 

Tratamento de 
informação / 
utilização de 

fontes 
 

30 % 

A. Linguagens e 
textos; 

 
B. Informação e 

comunicação; 
 
C. Raciocínio e 

resolução de 
problemas; 

 
D. Pensamento 

crítico e 
pensamento 
criativo; 

 
E. Relacionamento 

interpessoal; 
 
F. Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia; 

 
G. Bem-estar saúde 

e ambiente 
 
H. Sensibilidade 

estética e 
artística 

 
I. Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 

▪ Aplicar procedimentos da metodologia específica da História, nomeadamente a pesquisa e a interpretação de fontes 

diversificadas, de forma a compreender os fenómenos culturais e artísticos. 

▪ Utilizar diversos recursos na pesquisa e comunicação da informação. 

▪ Reconhecer o estudo do objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico. 

▪ Demonstrar resiliência, empenho, curiosidade, iniciativa, e autonomia na realização das tarefas, aceitando a crítica construtiva.  

▪ Cooperar com colegas e professores, facilitando as aprendizagens 

▪ Registos de 

intervenção oral 

(na análise de 

conteúdos, na 

apresentação de 

trabalhos, em 

debates e 

outros).  

▪ Testes de 

avaliação e 

questões-aula.  

▪ Trabalhos de 

pesquisa e/ou de 

síntese, projetos 

(em grupo / 

pares / 

individual).  

▪ Trabalhos de aula 

e de casa (fichas 

e outros).  

▪ Relatórios, 

ilustrações e 

portefólios.  

▪ Questionários e 

entrevistas.  

▪ Visitas de estudo. 

▪ Jogos interativos.  

▪ Auto e 

heteroavaliação. 

D2 
 

Compreensão 
histórica 

(temporalidade / 
espacialidade/ 

contextualização) 
 

40 % 

▪ Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que 

ocorreram. 

▪ Reconhecer o contexto geográfico dos diversos fenómenos culturais e artísticos. 

▪ Valorizar o local como cruzamento de múltiplas interações culturais, políticas, económicas e/ou sociais.  

▪ Reconhecer o contributo da ação individual para os diversos processos históricos, culturais e artísticos. 

▪ Analisar criticamente diferentes produções artísticas, tendo em conta os aspetos técnicos, formais e estéticos, e integrando-as 

nos seus contextos históricos (económicos, sociais, culturais, religiosos, militares e geográficos). 

▪ Relacionar a História de Portugal com a História Europeia e Mundial, utilizando as noções de evolução, multicausalidade, de 

multiplicidade temporal e relatividade cultural. 

▪ Reconhecer diferentes produções artísticas na época histórica e cultural em que se inserem, ou seja, saber-ver, saber-

interpretar e saber-contextualizar. 

▪ Contextualizar os fenómenos culturais e artísticos específicos. 

▪ Integrar elementos do património português no quadro do património histórico; 

▪ Manifestar respeito por outros povos e culturas. 

▪ Demonstrar resiliência, empenho, curiosidade, iniciativa, e autonomia na realização das tarefas, aceitando a crítica construtiva. 

▪ Cooperar com colegas e professores, facilitando as aprendizagens 

D3 
 

Comunicação 
 

30 % 

▪ Comunicar corretamente opiniões e resultados de pesquisa (oralmente e por escrito). 

▪ Recolher, selecionar e integrar em cada área artística o vocabulário próprio.  

▪ Utilizar recursos diversificados e adequados à disciplina na pesquisa e comunicação da informação. 

▪ Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas.  

▪ Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico.  

▪ Desenvolver a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista.  

▪ Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de intervenção crítica em diversos contextos e espaços.  

▪ Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre diferentes culturas, a 

justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis.  

▪ Demonstrar resiliência, empenho, curiosidade, iniciativa, e autonomia na realização das tarefas, aceitando a crítica construtiva. 

▪ Cooperar com colegas e professores, facilitando as aprendizagens.  

1Não é obrigatória a utilização de todos os processos de recolha de informação listados podendo-se, ainda, recorrer a outros diferentes dos indicados. 


