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Critérios de Avaliação   disciplina de   História da Cultura e das Artes 10.º e 11.º anos2021/22 

Competências Domínios 
 

Perfil dos Alunos 
(áreas de competência) 

Descritores de Desempenho Instrumentos Ponderação 

Utilizar e aplicar conceitos 
históricos fundamentais para a 
compreensão dos fenómenos 
artísticos (acontecimento/tempo 
curto, conjuntura/tempo médio 
e estrutura/tempo longo). 

utilizar e aplicar diferentes 
linguagens e símbolos associados 
às artes. 

utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação 

pensar de modo abrangente 
analisando informação, 
argumentando, com vista à 
tomada de posição 
fundamentada 

reconhecer as especificidades e 
as intencionalidades das 
diferentes manifestações 
culturais  

valorizar património material e 
imaterial na vida e na cultura das 
comunidades 

Conhecimento e 
compreensão de 
conceitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domínio de linguagens e textos 

pesquisa de Informação e 
comunicação  

construção de pensamento critico e 
pensamento criativo 

desenvolvimento de sensibilidade 
estética  
 

 

Reconhecer características dos diferentes 
tempos médios, normalmente designados como 
conjunturas ou épocas históricas. 
 
Situar cronologicamente as principais etapas da 
evolução humana que encerram fenómenos 
culturais e artísticos específicos. 
 
Situar no tempo e espaço acontecimentos e 
processos. 
 
Reconhecer o contexto histórico e geográfico 
dos diversos fenómenos culturais e artísticos. 
 
Relacionar as manifestações artísticas e 
culturais da história de Portugal com as 
manifestações artísticas e culturais da história 
europeia e mundial, distinguindo articulações 
dinâmicas e analogias/especificidades. 
 
Identificar elementos estruturantes da cultura 
de cada época. 
Compreender a ação individual como 
determinante na apreciação dos diversos 
processos históricos, culturais e artísticos. 
Reconhecer o objeto artístico como produto e 
agente do processo histórico-cultural em que se 
insere. 
Organizar de forma autónoma e sistematizada a 
informação recolhida. 
Valorizar o património histórico. 

 
 

Avaliação sumativa 
 

Testes escritos(1 /2 por 
semestre)                   50% 
   
Trabalhos de grupo     25% 

 

 
Relatórios de visitas de 
estudo 
 
leitura critica de filmes 
 
Trabalhos individuais 

 
 
 

Avaliação formativa 
 

Questões de aula 
(escritas/orais) 
 
Debates 
 
caderno diários 
 
Apresentações  orais 

 
 

 
 
 

      
          75% 

 
 
 
 

 
 

20% 

Atitudes 

 
Desenvolvimento  

Pessoal e Social 
 

 
 

 
Relacionamento Interpessoal 

 
Desenvolvimento pessoal e     
autonomia 

 
Respeito pelas regras 
Participação   
 
Cumprimento de tarefas 
Organização do trabalho 
 
 

registo em grelhas  

 

 
 
 

5% 
 
  

Construção da classificação ao longo do ano 

letivo 
                      A avaliação é contínua e sem ponderação diferenciada nos dois semestres 
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