
 

 

Perfil de Aprendizagens Específicas - História – 3.º CEB 

Domínios do 
conhecimento 

Nível 1 
0 – 19% 

Nível 1 
20 – 49% 

Nível 3 
50% - 69% 

Nível 4 
70% - 89% 

Nível 5 
90% - 100% 

Conhecimento cognitivo 
“construção do 

conhecimento, do 
pensamento crítico e 

reflexivo 

  O aluno não revela capacidade de 
localizar no tempo/espaço os 
factos mais significativos da 
História; não revela capacidade de 
contextualizar os factos Históricos; 
não sabe integrar e nem valorizar o 
património histórico local no 
quadro do património histórico 
português e mundial; não revela 
atitudes críticas face ao 
conhecimento histórico; não 
promove uma abordagem da 
história baseada em critérios éticos 
e estéticos; não reconhece a 
importância da cidadania para a 
formação de uma consciência cívica 
e de uma intervenção responsável 
na sociedade democrática. 

 O aluno revela por vezes 
capacidade de localizar no 
tempo/espaço os factos mais 
significativos da História; revela por 
vezes capacidade de contextualizar 
os factos Históricos; integra e 
valoriza por vezes o património 
histórico local no quadro do 
património histórico português e 
mundial; revela por vezes atitudes 
críticas face ao conhecimento 
histórico; promove, por vezes, uma 
abordagem da história baseada em 
critérios éticos e estéticos; 
reconhece, por vezes, a 
importância da cidadania para a 
formação de uma consciência cívica 
e de uma intervenção responsável 
na sociedade democrática. 

O aluno revela capacidade de 
localizar no tempo/espaço os 
factos mais significativos da 
História; revela capacidade de 
contextualizar os factos Histórico; 
integra e valoriza o património 
histórico local no quadro do 
património histórico português e 
mundial; revela atitudes críticas 
face ao conhecimento histórico; 
promove, uma abordagem da 
história baseada em critérios éticos 
e estéticos; reconhece a 
importância da cidadania para a 
formação de uma consciência cívica 
e de uma intervenção responsável 
na sociedade democrática.  

 O aluno revela com facilidade 
capacidade de localizar no 
tempo/espaço os factos mais 
significativos da História; revela 
com facilidade capacidade de 
contextualizar os factos Históricos; 
integra e valoriza com facilidade o 
património histórico local no 
quadro do património histórico 
português e mundial; revela com 
frequência atitudes críticas face ao 
conhecimento histórico; promove, 
com facilidade, uma abordagem da 
história baseada em critérios éticos 
e estéticos; reconhece com 
facilidade a importância da 
cidadania para a formação de uma 
consciência cívica e de uma 
intervenção responsável na 
sociedade democrática. 

O aluno revela claramente 
capacidade de localizar no 
tempo/espaço os factos mais 
significativos da História; revela 
claramente capacidade de 
contextualizar os factos Históricos; 
integra e valoriza claramente o 
património histórico local no 
quadro do património histórico 
português e mundial; revela com 
muita frequência atitudes críticas 
face ao conhecimento histórico; 
promove claramente uma 
abordagem da história baseada em 
critérios éticos e estéticos; 
reconhece claramente a 
importância da cidadania para a 
formação de uma consciência cívica 
e de uma intervenção responsável 
na sociedade democrática. 

Conhecimento processual 
“organização do ensino 

aprendizagem de modo a 
possibilitar reformulações 

no mesmo” 

O aluno não revela capacidade de 
interpretar, selecionar e organizar 
informação (incluindo diversos 
tipos de fontes históricas); não 
revela capacidade de elaborar e 
comunicar com correção linguística 
e de forma criativa, sínteses de 
assuntos estudados; não revela 
capacidade de identificar 
diferentes ritmos de evolução 
dentro das várias sociedades, não 
detetando processos de 
permanência e mudança. 

O aluno por vezes revela 
capacidade de interpretar, 
selecionar e organizar informação 
(incluindo diversos tipos de fontes 
históricas); revela por vezes 
capacidade de elaborar e 
comunicar com correção linguística 
e de forma criativa, sínteses de 
assuntos estudados; por vezes 
revela capacidade de identificar 
diferentes ritmos de evolução 
dentro das várias sociedades, 
detetando algumas vezes 
processos de permanência e 
mudança. 

O aluno revela capacidade de 
interpretar, selecionar e organizar 
informação (incluindo diversos 
tipos de fontes históricas); revela 
capacidade de elaborar e 
comunicar com correção linguística 
e de forma criativa, sínteses de 
assuntos estudados; revela 
capacidade de identificar 
diferentes ritmos de evolução 
dentro das várias sociedades, 
detetando processos de 
permanência e mudança. 

O aluno revela com facilidade 
capacidade de interpretar, 
selecionar e organizar informação 
(incluindo diversos tipos de fontes 
históricas); revela com facilidade 
capacidade de elaborar e 
comunicar com correção linguística 
e de forma criativa, sínteses de 
assuntos estudados; revela com 
facilidade capacidade de identificar 
diferentes ritmos de evolução 
dentro das várias sociedades, 
detetando com facilidade 
processos de permanência e 
mudança. 

O aluno revela claramente 
capacidade de interpretar, 
selecionar e organizar informação 
(incluindo diversos tipos de fontes 
históricas); revela claramente 
capacidade de elaborar e 
comunicar com correção linguística 
e de forma criativa, sínteses de 
assuntos estudados; revela 
claramente capacidade de 
identificar diferentes ritmos de 
evolução dentro das várias 
sociedades, detetando claramente 
processos de permanência e 
mudança. 
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