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MODALIDADES DA AVALIAÇÃO




Avaliação Formativa
Realiza-se ao longo do ano letivo com carácter contínuo e de modo sequencial,
visando a consolidação das aprendizagens.
São formativos todos os trabalhos, fichas e testes com a respetiva correção,
realizados pelos alunos em contexto de sala de aula ou fora desta, quando assim
solicitado pelo professor.
Avaliação Sumativa
Realiza-se ao longo do ano e formaliza-se no final de cada período letivo, traduzindo-se
numa classificação quantitativa consentânea com os critérios abaixo enunciados.

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - 80%
Ponderação
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Fichas de avaliação sumativa (FS)
(As fichas de avaliação sumativa têm todas o mesmo peso na avaliação)

70%

Intervenção em sala de aula e Trabalhos desenvolvidos (IT)
- Fichas de trabalho individual e em grupo;
- Questões de aula/participação oral;
- Trabalhos/atividades de pesquisa individual e em grupo;
10%
Instrumentos de avaliação: Grelhas de observação direta focalizadas na
oportunidade das intervenções orais, comunicação, capacidade de
argumentação.

ATITUDES E VALORES (A) - 20%
Os registos de observação respeitam o desenvolvimento e a avaliação da:
- Participação/Cooperação - (empenho na realização de tarefas, colaboração interpares e com o
professor);
- Responsabilidade - (pontualidade; apresentação e organização de materiais; cumprimento de regras;
cumprimento de tarefas/TPC(s); cumprimento de prazos);
- Autonomia e iniciativa.



Classificação final

O cálculo da classificação final, em cada momento de avaliação, obtém-se através da aplicação da
seguinte fórmula:
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) =

70x𝑭𝑺 + 10xIT + 20x𝑨
100

A determinação dos níveis a atribuir em História e Geografia de Portugal é o resultado da média aritmética,
arredondada às centésimas, dos resultados de Fichas sumativas (FS) e Intervenção em sala de aula e
Trabalhos desenvolvidos (IT) com a avaliação das Atitudes (A) dos alunos em cada período.

