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História 10º Ano 

                                    Programação das Atividades para 2018/ 2019 -História  
                
1. Currículo e Aulas Previstas                                                                                              

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Período Aulas 

Previstas 
COMPETÊNCIAS/Perfil do Aluno Conteúdos   

- Pesquisar, de forma autónoma mas planificada, em 

meios diversificados, informação relevante, 

manifestando sentido crítico na seleção adequada de 

contributos (A; B; C; D; F; I)  

- Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo 

informação, implícita e explícita; (A; B; C; D; F; I) 

- Analisar textos historiográficos, identificando a 

opinião do autor;; (A; B; C; D; F; I)  

- Utilizar com segurança conceitos operatórios e 

metodológicos da disciplina de História; (C; D; F; I)  

- Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e 

processos relevantes, relacionando-os com os contextos 

em que ocorreram; (A; B; C; D; F; I)  

- Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da 

ação de indivíduos ou grupos;  

- Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de 

Portugal, europeia e mundial; (A; B; C; D; F; G; H; I) 

- Relacionar a história de Portugal com a história 

europeia e mundial; (A; B; C; D; F; G; H; I)  

- Mobilizar conhecimentos de realidades históricas 

estudadas para fundamentar opiniões, relativas a 

problemas nacionais e do mundo contemporâneo; (A; B; 

C; D; E; F; G; H; I)  

- Problematizar as relações entre o passado e o presente 

e a interpretação crítica e fundamentada do mundo 

atual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  
- Elaborar e comunicar, com correção linguística e de 

forma criativa, sínteses; (A; B; C; D; F; I; J)  

- Manifestar abertura à dimensão intercultural das 

sociedades contemporâneas; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade 

e o juízo crítico; (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)  
- Desenvolver a autonomia pessoal e a clarificação de 

um sistema de valores, numa perspetiva humanista; (A, 

B, C, D, E, F, G, H, I)  

- Desenvolver a consciência da cidadania; (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J)  
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, 

sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I)  

- Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade; (A; B; C; D; E; F; G; H; 

I)  

 

 

 

Módulo 1: Raízes Mediterrânicas 

da Civilização Europeia – Cidade, 

Cidadania e Império na 

Antiguidade Clássica 

Unidade 1: O Modelo Ateniense 

Unidade2: O Modelo Romano 

Unidade3: O espaço civilizacional 

greco-latino à beira da mudança 

 

 
 

1º 

 
 

65 

 

Módulo 2: Dinamismo 

Civilizacional da Europa Ocidental 

nos séculos XIII a XIV – Espaços, 

Poderes e Vivências 

Unidade1: A identidade 

civilizacional da Europa Ocidental 

Unidade2: O espaço português -a 

consolidação de um reino cristão 

ibérico 

Unidade 3: Valores, vivências e 

quotidiano 

 

2º 60 

Módulo 3: A Abertura Europeia 

ao Mundo – Mutações nos 

Conhecimentos, Sensibilidade e 

Valores nos séculos XV e XVI 

Unidade1:A geografia cultural 

europeia de Quatrocentos e 

Quinhentos 

Unidade2: O alargamento do 

conhecimento do Mundo 

Unidade3: A produção cultural 

Unidade4: A renovação da 

espiritualidade e da religiosidade 

 

3º 40 
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2.Critérios de Avaliação 

 

Domínio Indicadores Instrumentos de Avaliação % 
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(9
0

%
) 

 
 Relaciona informação em diversos 
contextos  
Evidencia capacidade de 
comunicação escrita e oral utilizando 
suportes diversos  
Mobiliza conhecimentos adquiridos 
em novos contextos e problemas  
Utiliza a linguagem histórica  
Evidencia capacidade de pesquisa, 
seleção e organização da informação  
Mostra pensamento crítico, 
autonomia e criatividade 

 

 
 

 Registo da participação oral 

 

 

Fichas de avaliação escrita 

 

 

Trabalhos de casa  

Trabalhos de pesquisa 

 

Portefólio                                                                

 
 
5 
 
 
 

70 
          

 
 

10 
 

 
5 
 

 
 

 
 

Domínio Indicadores 
Instrumentos 
de Avaliação 
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%
) 

 

Responsabilidade 
Integridade 

 

Agir eticamente, consciente da obrigação de 
responder pelas próprias ações . 

 
 Ponderar ações em função do bem comum.  

  

Respeitar-se a si e aos outros 
 

2% 

 
 
Grelhas de 
observação 
 
 
 
 
 
Registos de 
observação na 
sala de aula 
 
 
 

Excelência e 
exigência 

Aspirar ao trabalho bem feito. 
Ser perseverante.  
Ser sensível e solidário 

2% 

Curiosidade, 
reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais. 
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e 
criativo. 
Procurar novas soluções e aplica-las 

2% 

Cidadania e 
Participação 

Respeitar a diversidade humana e cultural. 
Respeitar e proteger o meio ambiente. 
Ser interventivo e empreendedor 

2% 

Liberdade 

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos 
direitos humanos, na democracia, na 
cidadania, na 
equidade, no respeito mútuo, na livre escolha 
e no 
bem comum. 

2% 
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3. Material mínimo necessário à disciplina 
Caderno de registo diário, manual da disciplina e caderno de atividades, material de escrita. 
 
 
 
 
 
 
4.Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação: 

Ensino Secundário 
 

QUALITATIVA QUANTITATIVA:NUMÉRICA 

Mau [0, 4] 

Medíocre [5, 9] 

Suficiente [10, 13] 

Bom [14, 17] 

Muito Bom [18, 20] 

 

 
1- Fórmulas a aplicar nos 2º e 3º Períodos 

 
 
 

 2º Período:       
 
   

 CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo 
                                           3 
 
 
 

 3º Período: 
 
 

 CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo + 2 xCF% 3ºPeríodo 
                                                               5 

 

CF – Classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação ao longo do período. 
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