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Período

A

B

Aulas Previstas/Turma
C
D
E
F
G
H

1.º Período
2.º Período
3.º Período
Total

Unidades Temáticas
1.º Período

Observações
I
89
76
55
220

Instrumentos base
Descrição dos Instrumentos

J
89
78
56
223

K

L

M

N

O

P

Q
As Aulas previstas são
contabilizadas em unidades
de 50 minutos

Instrumentos e Critérios de Avaliação
%
Instrumentos complementares
%
Descrição dos Instrumentos

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

Alterações geoestratégicas, tensões políticas e
transformações socioculturais no mundo atual.
1. O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a
persistência da dicotomia Norte-Sul.

%
5

Crises, embates ideológicos e mutações culturais na
primeira metade do século XX.
1. As transformações das primeiras décadas do século
XX.
2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos
anos 30.
2 testes de avaliação
3. A degradação do ambiente internacional.
Portugal e o mundo da Segunda Guerra Mundial ao
início da década de 80 – opções internas e contexto
internacional.
1. Nascimento e afirmação de um novo quadro
geopolítico.
2.º Período
1. Nascimento e afirmação de um novo quadro
geopolítico (cont.).
2. Portugal: do autoritarismo à democracia.
3. As transformações sociais e culturais do terceiro
quartel do século XX.

%

Descrição dos Instrumentos

2 testes de avaliação

40

50
+
50

80

A – É por norma pontual e traz o material
necessário para as aulas.
B – Realiza as tarefas que lhe são ordenadas
(registos de aula, fichas de trabalho,
relatórios de visita de estudo,….).
C – Responde com pertinência às perguntas
que lhe são formuladas e participa
espontaneamente nas atividades letivas.
D – É correto na relação com os colegas e
com os professores, estando atento e não
perturbando as aulas.

40

15

%

Descrição dos Instrumentos

%
5

50
+
50

A – É por norma pontual e traz o material
necessário para as aulas.
B – Realiza as tarefas que lhe são ordenadas
(registos de aula, fichas de trabalho,
relatórios de visita de estudo,….).
C – Responde com pertinência às perguntas
que lhe são formuladas e participa
espontaneamente nas atividades letivas.
D – É correto na relação com os colegas e
com os professores, estando atento e não
perturbando as aulas.

80

20

40

40

15

20
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3.º Período

Descrição dos Instrumentos

%

Descrição dos Instrumentos

%
5

75
+
25

A – É por norma pontual e traz o material
necessário para as aulas.
B – Realiza as tarefas que lhe são ordenadas
(registos de aula, fichas de trabalho,
relatórios de visita de estudo,….).
C – Responde com pertinência às perguntas
que lhe são formuladas e participa
espontaneamente nas atividades letivas.
D – É correto na relação com os colegas e
com os professores, estando atento e não
perturbando as aulas.

MÓDULO 9

Alterações geoestratégicas, tensões políticas e
transformações socioculturais no mundo atual.
1. O fim do sistema internacional da Guerra Fria e a 1 teste de avaliação
e
persistência da dicotomia Norte-Sul (cont.).
1 mini teste de avaliação
3. Portugal no novo quadro internacional.
2. A viragem para uma outra era.

80

40

40

20

15

Material básico para a aula
Caderno diário, manual escolar, caderno de atividades e material de escrita.
Classificação Final
1.º Período

Ensino Básico
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

Ensino Secundário
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

2.º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 2º período x 0,6) + (0,4 x (Critérios de avaliação no 2º período x 0,6) + (0,4 x Classificação do 1º período)
resultados médios obtidos nos instrumentos de avaliação do 1º período)

3.º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 3º período x 0,4) + (0,6 x média (Critérios de avaliação no 3º período x 0,4) + (0,6 x Classificação do 2º período)
aritmética dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação dos 1º e 2º períodos)

