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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO Ensino 

Secundário 

 

Curso Profissional de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

12º Ano                                   História da Cultura e das Artes    Ano Lectivo 2022/23 

P L A N I F I C A Ç Ã O  A  L O N G O  P R A Z O  

 

Módulo 8 – A Cultura da Gare 

Conteúdos: 
 
Módulo 8 – A Cultura da Gare 

• Caso prático inicial, Tempo, Espaço, Biografia, Local, Acontecimento, 
Síntese, 1º Caso prático, 2º Caso prático, 3º Caso prático 
 

• As artes do século XIX – Entre a ilustração do sonho e a captação do real 

 

Data de início 
16/09/2022 

Data de conclusão 
11/11/2022 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

22 

Módulo 9 – A Cultura do Cinema 

Conteúdos: 
 

Módulo 9 – A Cultura do Cinema 

• Caso prático inicial, Tempo, Espaço, Biografia, Local, Acontecimento, 
Síntese, 1º Caso prático, 2º Caso prático, 3º Caso prático 
 

• As artes da primeira metade do século XX. Criar é provocar: as grandes 
ruturas. 

Data de início 
15/11/2022 

Data de conclusão 
03/02/2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

29 

Módulo 10 – A Cultura do Espaço Virtual 

Conteúdos: 
 

Módulo 10 – A Cultura do Espaço Virtual 

• Caso prático inicial, Tempo, Espaço, Biografia, Local, Acontecimento, 
Síntese, 1º Caso prático, 2º Caso prático, 3º Caso prático 
 

• As artes na atualidade. Criar é agir. A arte enquanto processo 
 

 

Data de início 
06/02/2023 

Data de conclusão 
05/05/2023 

 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 

28 
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12º Ano Disciplina: História da Cultura e das Artes Ano lectivo: 2022/2023 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Critérios de Avaliação 
Nível de desempenho 

Avançado Intermédio Elementar Inicial 

• COMPREENSÃO HISTÓRICA: 
- Tempo 
- Espaço 
- Biografia 
- Local 
- Acontecimento 
- Sínteses 
- Casos práticos 

• Classifica no tempo e no 
espaço, os fenómenos 
culturais e artísticos 

 
 
 
▪ Relaciona acontecimentos da 

História de Portugal com a 
História europeia e mundial 

 
▪ Analisa elementos do 

património histórico 
português no quadro do 
património histórico mundial 

  

• Interpreta um alargado 
conjunto de conhecimentos de 
realidades históricas para 
inferir os problemas do 
quotidiano 

 
 
 
 

• Analisa no tempo e no espaço, 
os fenómenos culturais e 
artísticos 

 
 
 

• Interpreta acontecimentos da 
História de Portugal e da 
História europeia e mundial 

  

• Interpreta elementos do 
património histórico 
português no quadro do 
património histórico mundial 

  

• Demonstra conhecimentos de 
realidades históricas para 
compreender interpretar os 
problemas do quotidiano 

• Compreende os fenómenos 
culturais e artísticos, 
identificando-os com os 
contextos em que ocorrem 

 
 

• Distingue acontecimentos da 
História de Portugal e da 
História europeia e mundial 

  

• Seleciona elementos do 
património histórico 
português no quadro do 
património histórico mundial 

  

• Explica conhecimentos de 
realidades históricas para 
identificar problemas do 
quotidiano 

• Identifica os fenómenos 
culturais e artísticos, no 
tempo e no espaço, 
enumerando-os no contextos 
em que ocorrem 

 

• Enumera acontecimentos da 
História de Portugal e da 
História europeia e mundial 

 

• Nomeia elementos do 
património histórico 
português no quadro do 
património histórico mundial 

  

• Enumera conhecimentos de 
realidades históricas para 
realçar problemas do 
quotidiano 
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▪ UTILIZAÇÃO/INTERPRETAÇÃO 

DE FONTES 

 

▪ Combina recursos 

diversificados e adequados à 

disciplina na pesquisa e 

comunicação da informação 

▪ Emprega recursos adequados 

à disciplina na pesquisa e 

comunicação da informação 

▪ Seleciona recursos 

adequados à disciplina na 

pesquisa e comunicação da 

informação 

▪ Tem dificuldade em mobilizar 

recursos da disciplina para a 

pesquisa e comunicação da 

informação 

▪ COMUNICAÇÃO EM HISTÓRIA 
(Metodologia específica da 
HCA) 

 

• Avalia com correção opiniões e 
resultados de pesquisa 
(oralmente e por escrito), 
assumindo a sua opinião 

 

• Escolhe em cada área artística o 
vocabulário próprio 

• Produz com correção opiniões 
e resultados de pesquisa 
(oralmente e por escrito) 

  
  

• Usa em cada área artística o 
vocabulário próprio 

 Formula com correção 
opiniões e resultados de 
pesquisa (oralmente e por 
escrito) 

 

• Infere o vocabulário próprio 
de cada área artística 

• Não comunica corretamente 
opiniões e resultados de 
pesquisa (oralmente e por 
escrito) 

  

• Tem dificuldade em utilizar em 
cada área artística o 
vocabulário próprio 

 
 
 

▪ SENSIBILIDADE ESTÉTICA E 
ARTÍSTICA 

 

• Concebe um efetivo sentido 
de apreciação estética e 
atitude crítica face aos objetos 
artísticos 

  

• Concebe uma atitude de 
preservação e valorização do 
património artístico e cultural 
de todos os povos 

• Demonstra um sentido de 
apreciação estética e atitude 
crítica face aos objetos 
artísticos 

  

• Demonstra uma atitude de 
preservação e valorização do 
património artístico e cultural 
de todos os povos 

• Traduz um sentido de 
apreciação estética e atitude 
crítica face aos objetos 
artísticos 

  

• Infere a importância da 
preservação e valorização do 
património artístico e cultural 
de todos os povos 

• Tem dificuldade em revelar 
sentido de apreciação estética 
e atitude crítica face aos 
objetos artísticos 

  

• Declara a importância da 
preservação e valorização do 
património artístico e cultural 
de todos os povos 

 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

O processo de avaliação irá recorrer a uma diversidade de processos de recolha de informação relativa à avaliação formativa (avaliação para a aprendizagem), 

assim como a dinâmicas de auto-avaliação e avaliação entre pares. Sendo a avaliação eminentemente formativa, no seu término realizar-se-á a avaliação sumativa 

(avaliação da aprendizagem), que se preconiza através da recolha de diferentes instrumentos de informação onde se acomodam conhecimentos, capacidades e atitudes 

geradores de resultados que devem ser mobilizados para efeitos da atribuição de classificações. 

A classificação final, em cada período, resulta da média das classificações de todas as avaliações sumativas realizadas. 

 


