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Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade 

Critérios de Avaliação / Planificação 3º ciclo / 7º Ano         Grupo 400 - HISTÓRIA 

Domínios 

(temas) 

Subdomínios 

(conteúdos) 

Metas curriculares 

(objetivos gerais / descritores de desempenho) 

Estratégias/ recursos Avaliação:  

instrumentos /  

pesos 

Tempo / 

Calendari-

zação 

Tema: A - 

Das socie-

dades reco-

letoras às 

primeiras 

civilizações 

 

 

 

 

 

 

Tema B - A 

Herança do 

Mediterrâ-

neo Antigo 

 

 

 

A1. Das sociedades 

recoletoras às 

primeiras socieda-

des produtoras (11) 

 

A2. Contributos das 

primeiras civiliza-

ções (9) 

 

 

 

 

B1. Os gregos no 

sec. V a,C. – o caso 

de Atenas (9) 

 

 

B2. O mundo ro-

mano no apogeu 

1. Conhecer o processo de hominização 

2. Conhecer e compreender as características das sociedades do Paleolítico 
3. Compreender as vivências religiosas e as manifestações artísticas do Homem 
do Paleolítico 
4. Compreender e comparar as sociedades produtoras com as sociedades reco-
letoras 
5. Conhecer e compreender os cultos e a arte dos homens do neolítico 
 
 
1. Conhecer e compreender a formação das primeiras civilizações urbanas 
2. Conhecer e compreender as relações económicas e as estruturas sociais (a 
partir de exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 
3. Conhecer e compreender a complexificação da organização política (a partir 
de exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 
4. Conhecer e analisar a importância das vivências religiosas, culturais e artísti-
cas (a partir de exemplos de uma civilização dos Grandes Rios) 
5. Conhecer os principais contributos das primeiras civilizações urbanas para o 
funcionamento das sociedades até aos nossos dias 
 
1. Conhecer e compreender o processo de formação e afirmação das cidades-
estado gregas originárias (séculos VIII a IV a.C.) 
2. Conhece e compreender a organização económica e social no mundo grego 
3. Conhecer o elevado grau de desenvolvimento atingido no mundo grego pela 
cultura e pela arte 
4. Conhecer o processo de estruturação do mundo grego e de relacionamento 
do mesmo com outros espaços civilizacionais 
5. Avaliar o contributo da Grécia Antiga para a evolução posterior das socieda-
des humanas 
 
 
1. Conhecer e compreender a formação do Império e o processo de romanização 
2. Conhecer e compreender a organização económica e social da Roma imperial 

Estratégias 

 Testes de diagnóstico 

 Análise e interpretação 

de fontes da História 

(mapas, barras cronoló-

gicas, documentos ico-

nográficos, imagens, tex-

tos historiográficos, 

apresentações multimé-

dia, animações interati-

vas, jogos, filmes, obje-

tos patrimoniais, sínte-

ses, maquetas…), reali-

zando fichas de traba-

lho, testes formativos 

(incluindo interativos) e 

outras tarefas ou oral-

mente em contexto de 

aula (explorando as tec-

nologias de informação 

e em trabalho de pares) 

 Testes de 

avaliação su-

mativa e traba-

lhos dirigidos – 

70% 

 Registos da 

participação na 

aula e de TPC, 

trabalhos indi-

viduais e em 

grupo – 20% 

 Atitudes – 10% 

 

1º Período 
 
 

39/36 
Tempos 
letivos 

 
6 Tempos 

de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2º Período 
 

39/36 
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Tema C - A 

formação 

da cristan-

dade oci-

dental e a 

expansão 

islâmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema D – O 

contexto 

europeu do 

séc. XII a 

XIV 

do Império (9) 

B2. Origem e difu-

são do Cristianismo 

(3) 

 

C1. A Europa do 

século VI ao século 

I X (6) 

 

 

C2. A sociedade 

europeia nos sécu-

los IX a XII (6) 

C3. Cristãos e mu-

çulmanos na Penín-

sula ibérica (5) 

 
D1. Desenvolvi-
mento económico, 
relações sociais e 
poder politico (6) 
 

 

D2. Cultura, arte e 

religião (5) 

3. Conhecer e compreender a cultura e a arte romana 
 
4. Compreender a origem e a expansão do Cristianismo no seio das expressões 
religiosas do mundo romano 
5. Conhecer as marcas do mundo romano para as civilizações que lhe sucederam 
e para as sociedades atuais 
 
 
1. Conhecer e compreender o novo mapa político da Europa após a queda do 
Império Romano do Ocidente 
2. Compreender as relações entre o clima de insegurança e o predomínio de 
uma economia ruralizada na Alta Idade Média com a organização da sociedade 
medieval 
3. Conhecer a vivência religiosa no Ocidente europeu entre os séculos VI e XII 
4. Conhecer e compreender as características fundamentais das expressões 
culturais e artísticas 
 
 
1. Conhecer e compreender a génese e expansão do islamismo 
2. Conhecer e compreender a ocupação muçulmana e a resistência cristã na 
Península Ibérica 
3. Conhecer e compreender as interações entre o mundo muçulmano e o mundo 
cristão 
4. Conhecer e compreender a formação do reino de Portugal num contexto de 
reconquista cristã 
 
 
 
1. Conhecer e compreender as transformações da economia europeia do século 
XII ao XIV 
2. Conhecer e compreender algumas das características da organização do poder 
entre os séculos XII e o XIV 
3. Conhecer e compreender as principais expressões da religião, cultura e artes 
do século XII ao XIV 
4. Conhecer características do poder, da economia, da sociedade e da cultura de 
Portugal do século XII ao XIV 
 
1. Conhecer e compreender as causas da crise do século XIV na Europa 
2. Conhecer e compreender os “levantamentos populares” rurais, os conflitos 
sociais urbanos e os “movimentos milenaristas” 
3. Conhecer e compreender as especificidades da crise do século XIV em Portu-
gal 

 Elaboração de trabalhos 

de pesquisa individuais e 

em grupo (incluindo 

dossiês temáticos, even-

tualmente digitais) utili-

záveis em exposições 

 Dramatizações 

 Debates 

 Testes de avaliação 

sumativa 

 Visita de estudo ao Vale 

do Tejo, CAA (2º perío-

do), no âmbito do conteú-

do A romanização da Pe-

nínsula Ibérica consideran-

do a interdisciplinaridade a 

estabelecer em CT (incluin-

do o projeto educativo 

“Mar de Leitiuras” e a arti-

culação vertical com as 

aprendizagens e conceitos 

estruturantes do 10º ano – 

História A e H.C.A. 

Tempos 
letivos 

 
6 Tempos 

de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3º Período 

 
 

29/26 
Tempos 
letivos 

 
4 Tempos 

de avaliação 
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Perfil de Saída  

 

O perfil de saída do aluno do 3º Ciclo, definido de acordo com as metas curriculares de História para o mesmo nível de Ensino Básico, contempla: 

1 – o domínio dos conhecimentos específicos essenciais definidos nos programas  e nas metas curriculares em vigor; 

2 – o desenvolvimento de capacidades de carácter metodológico, conceitos e noções operatórias, a saber: i) a compreensão da História do mundo Ocidental 

e da História nacional; ii) a utilização de metodologia específica da História: - a natureza e as formas de utilização das fontes históricas, o tratamento do 

tempo e do espaço; iii) a integração dos atores e das suas decisões em contextos específicos; iv) a comparação entre contextos espaciais e temporais diver-

sos; 

3 – a transmissão de saber histórico/ Comunicação do conhecimento histórico adquirido utilizando linguagens e suportes diversos e o vocabulário específico 

da disciplina. 

 


