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Resposta em que não é feita uma 
«referência» evidente de cada uma 
das «realizações», limitando-se à 
transcrição ou à paráfrase de 
excertos do documento (sem que as 
«realizações» surjam individualizadas 
ou autonomizadas). 
 

Resposta em que não é feita a 
«referência» de nenhuma das 
«realizações», presentes no 
documento.  
 
 
 

 
Resposta em que é feita uma 
«referência» de «realizações», com 
recurso exclusivo a citações.  
 
 

 
 

Obs. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu 

contúdo dos CEC, tem de se determinar se a validação é completa ou apenas parcial. 

No caso deste item, a NEP não é considerada 

do regime. 
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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO 2012  

– 1.ª FASE –  
          

COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO 

NÃO EVIDENCIADA 
PROCEDIMENTO A ADO

• competências 1 e 6; 
•  identificação da informação expressa 

na fonte apresentada; 
• interpretação da fonte. 

• Distinguir: 
- referência de mera paráfrase;
- transcrição seletiva/tratamento da 
informação de transcrição total e sem 
critério; 

• Analisar a resposta para eventual validação 
parcial de algum dos aspetos presentes nos 
CEC. 

 
• competência 1; 
• identificação da informação expressa 

na fonte apresentada; 
• explicitação do significado de 

elementos presentes na fonte; 
• interpretação da fonte. 
 
 
 

• Não validar a resposta. 

 

• A resposta é validada, dado que a 
«referência» pode ser realizada por 
palavras do aluno, por paráfrase ou com 
recurso a citações, desde que haja uma 
clara referência dos aspetos solicitados e 
uma correta transcrição de excertos.

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situações

determinar se a validação é completa ou apenas parcial.  

No caso deste item, a NEP não é considerada uma realização da revolução soviética, já que aparece como uma solução de recurso, não vinculada aos princípios ideológicos 

  DOCUMENTO GAVE 

PROCEDIMENTO A ADOTAR 
CLASSIFICAÇÃO A 

ATRIBUIR 

de mera paráfrase; 
ranscrição seletiva/tratamento da 

informação de transcrição total e sem 

Analisar a resposta para eventual validação 
parcial de algum dos aspetos presentes nos 

A penalização pode 
implicar uma 
classificação de 
nível 1 do DED ou 
de zero pontos. 

 
 
Zero pontos. 
 
 

A resposta é validada, dado que a 
pode ser realizada por 

palavras do aluno, por paráfrase ou com 
recurso a citações, desde que haja uma 

dos aspetos solicitados e 
uma correta transcrição de excertos. 

Classificar de acordo 
com os CEC (se 
referiu as 
«realizações» não 
desce de nível). 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem aspetos e 

conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situações, face ao 

uma realização da revolução soviética, já que aparece como uma solução de recurso, não vinculada aos princípios ideológicos 
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Resposta em que se faz 
apenas 
referência/identificação e 
não «explicação» de 
«características». 
 

 
• relevância da resposta

relativamente à questão 
formulada;

• explicitação do significado de 
elementos presentes nas 
fontes.

Resposta em que não é 
apresentada uma 
«explicação» evidente de 
cada uma das 
«características», limitando-
se à transcrição ou à 
paráfrase de excertos do 
documento (sem que as 
«características» surjam 
individualizadas ou 
autonomizadas). 

• competências 1 e 6;
•  identificação da informação 

expressa nas fontes 
apresentadas;

• interpretação das fonte

Resposta em que se 
apresenta a «explicação» de 
«características» sem 
mobilização de qualquer dos 
documentos ou apenas com 
mobilização de um único 
documento. 

• competência 
• identificação da informação 

expressa nas fontes 
apresentadas;

• interpretação das fontes.

 
Obs. 

 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç
apresentem aspetos e terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válid
solicitado. Nestas situações, face ao conteúdo dos CEC,

Considera-se aceitável a explicação da substituição das requisições forçadas aos camponeses por um imposto em géneros, como aspeto alte
mencionados nos CEC.  
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COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO 

NÃO EVIDENCIADA 
PROCEDIMENTO A ADOTAR 

relevância da resposta 
elativamente à questão 

formulada; 
explicitação do significado de 
elementos presentes nas 
fontes. 

• Distinguir claramente identificação/referência de 
explicação: analisar a resposta para eventual validação 
parcial de algum dos aspetos presentes nos CEC. 

competências 1 e 6; 
identificação da informação 
expressa nas fontes 
apresentadas; 
interpretação das fontes. 

• Distinguir: 
    - identificação/referência de explicação; 

- identificação de mera paráfrase; 
- transcrição seletiva/tratamento da informação de 
transcrição total e sem critério; 

• A paráfrase com lacunas pode responder a questões de 
identificação, mas nunca substituir a explicação pedida;

• Analisar a resposta para eventual validação parcial de 
algum dos aspetos presentes nos CEC. 

competência 1; 
identificação da informação 
expressa nas fontes 
apresentadas; 
interpretação das fontes. 

 Confirmar a não integração de dados de um ou de 
nenhum dos documentos. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç
apresentem aspetos e terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válid

face ao conteúdo dos CEC, tem de se determinar se a validação é completa ou apenas parcial

se aceitável a explicação da substituição das requisições forçadas aos camponeses por um imposto em géneros, como aspeto alte

CLASSIFICAÇÃO A 
ATRIBUIR 

Distinguir claramente identificação/referência de 
explicação: analisar a resposta para eventual validação 
parcial de algum dos aspetos presentes nos CEC.  

Nível 1 do DED se os 
termos da resposta nunca 
ultrapassarem a mera 
identificação/ 
referência. 

transcrição seletiva/tratamento da informação de 

responder a questões de 
identificação, mas nunca substituir a explicação pedida; 
Analisar a resposta para eventual validação parcial de 

A penalização pode 
implicar uma 
classificação de nível 1 
do DED ou de zero 
pontos. 

dados de um ou de 
Implica obrigatoriamente 
a descida de um nível do 
DED, dado que a 
interpretação dos dois 
documentos é 
obrigatória. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que 
apresentem aspetos e terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao 

pleta ou apenas parcial. 

se aceitável a explicação da substituição das requisições forçadas aos camponeses por um imposto em géneros, como aspeto alternativo aos 
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Resposta em que não é feita uma 
«referência» evidente de cada um 
dos «princípios» («princípios» não 
individualizados ou não 
autonomizados). 

Resposta em que se referem os 
«princípios» solicitados, mas sem 
qualquer mobilização da informação 
do documento. 
 

 
Obs. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao s

conteúdo dos CEC, tem de se determinar se a validação é com
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COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO 

NÃO EVIDENCIADA 
PROCEDIMENTO A ADOTAR 

• competências 1 e 6; 
• identificação da informação 

expressa na fonte apresentada; 
• interpretação da fonte. 
 

• Analisar a resposta para eventual 
validação parcial de algum dos 
aspetos presentes nos CEC. 

 
 

 
• competência 1; 
• identificação da informação 

expressa na fonte apresentada; 
• explicitação do significado de 

elementos presentes na fonte; 
• interpretação da fonte. 
 
 
 

• Confirmar que nenhum dos 
«princípios» presentes no 
documento é referido na resposta.

 
 
 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao s

determinar se a validação é completa ou apenas parcial.  

CLASSIFICAÇÃO A ATRIBUIR 

Analisar a resposta para eventual 
validação parcial de algum dos 

 
 
A penalização pode implicar a 
atribuição de uma 
classificação de nível 1 do DED 
ou de zero pontos. 
 
 
 

documento é referido na resposta. 

 
 
 
 
Implica obrigatoriamente a 
descida de um nível do DED, 
dado que a interpretação do 
documento é obrigatória. 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem aspetos e 

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situações, face ao 
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Resposta em que o aluno compara as 
duas perspetivas, mas não o faz de 
acordo com o formato apresentado 
nos CEC (comparação simultânea de 
aspetos nas duas perspetivas). 

 
Resposta em que o aluno não faz a 
comparação solicitada, limitando-se a 
mobilizar informação relativa a um 
ou mais aspetos de um ou dos dois 
documentos. 
 

 
Resposta em que não é feita uma 
identificação evidente de cada uma 
das «perspetivas sobre os aspetos», 
limitando-se à transcrição ou 
paráfrase de excertos dos 
documentos (sem que as 
«perspetivas» surjam individualizadas 
ou autonomizadas). 
 

 
Obs. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientif

conteúdo dos CEC, tem de se determinar se a validação é completa ou apenas parcial. 
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COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO 

NÃO EVIDENCIADA 
PROCEDIMENTO A ADOTAR 

• competências 1, 4, 5 e 6; 
• identificação da informação expressa 

nas fontes apresentadas; 
• interpretação das fontes. 

• Verificar se o aluno compara os 
diversos aspetos das duas 
perspetivas, independentemente 
da apresentação gráfica/formal
 

• Desde que o aluno faça a 
comparação das perspetivas 
referindo-se a cada um dos 
aspetos, está a responder ao 
solicitado, mesmo que o faça em 
separado relativamente aos dois 
Docs.  

• Verificar se o aluno não faz a 
comparação de nenhum aspeto
(presentes nas duas perspetivas

• Confirmar que nenhum dos 
aspetos é apresentado de forma 
evidente e autonomizada. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validaç

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situaçõe

determinar se a validação é completa ou apenas parcial.  

CLASSIFICAÇÃO A ATRIBUIR 

no compara os 

temente 
/formal; 

solicitado, mesmo que o faça em 
separado relativamente aos dois 

Classificar de acordo com os 
CEC. 

 
comparação de nenhum aspeto 

duas perspetivas). 

Classificar no nível 1 do DED, 
exceto se o aluno mobilizar a 
informação relativa a menos 
de três aspetos (de um ou dos 
dois documentos); neste caso, 
classificar com zero pontos. 

tos é apresentado de forma Zero pontos. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem aspetos e 

icamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situações, face ao 
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Resposta que se limita, 
ao nível dos conteúdos, a 
referir aspetos que 
constam nos CEC de cada 
tópico, mas sem os 
articular, impedindo a 
apresentação 
«desenvolvida» do tema. 

• competências 4 e 6.

Resposta que não integra 
os documentos de acordo 
com o exigido no item e 
previsto em cada nível do 
DED. 

• competência 1;
• identificação da informação expressa 

nas fontes apresentadas;
• explicitação do significado de elementos 

presentes nas fontes;
• interpretação das fontes;
• estabelecimento de relações entre a 

informação presente nas várias fontes e 
a problemática organizadora d
conjunto.
 

Resposta em que se 
observam erros 
científicos sistemáticos 
num dos tópicos do tema. 

• competências 1, 2 e 4;

•  relevância da resposta relativamente à 

questão formulada;

• interpretação das fontes ;

• explicitação do significado de elementos 

presentes nas fontes;

• contextualização cronológica e espacial da 

informação contida nas fontes;

• mobilização de conhecimentos de realidades 

históricas estudadas para analisar fontes.

 
 

Obs. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas q

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, 

conteúdo dos CEC, tem de se determinar se a validação é completa ou apenas parcial. 

* Número de aspetos por níveis intercalares: Nível 6: 3/3/2 ou 3/3/1 ou 3/2/2;   
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COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO 

NÃO EVIDENCIADA 
PROCEDIMENTO A ADOTAR 

competências 4 e 6. 

• Contabilizar cuidadosamente o 
número de aspetos por tópico em 
cada nível de desempenho*. 

• A mera referência de aspetos 
sem articulação não permite 
considerar/validar o(s) aspeto(s) 
na íntegra: aspetos incompletos. 

 
Classificar de acordo com os CEC
 
Validar parcialmente o (s) aspeto(s) 
incompleto(s).
 

competência 1; 
identificação da informação expressa 
nas fontes apresentadas; 
explicitação do significado de elementos 
presentes nas fontes; 
interpretação das fontes; 
estabelecimento de relações entre a 
informação presente nas várias fontes e 
a problemática organizadora do 
conjunto. 

• Analisar cuidadosamente o 
desempenho ao nível: 
− da integração dos documentos 

por cada nível de desempenho. 
 

Implica sempre uma penalização, face 
ao número de Docs. cuja integra
está definida em cada nível
-se não integra todos os 
previstos no nível de desempenho, 
penaliza
-se não integra
previsto
-se no nível 2 (intercalar) não integra 
nenhum d
nível.
(A resposta classificada no nível 1 

reflete u

competências 1, 2 e 4; 

relevância da resposta relativamente à 

questão formulada; 

interpretação das fontes ; 

explicitação do significado de elementos 

presentes nas fontes; 

contextualização cronológica e espacial da 

informação contida nas fontes; 

mobilização de conhecimentos de realidades 

históricas estudadas para analisar fontes. 

• Confirmar que o número e a 
gravidade dos erros científicos 
apresentados afetam a validade 
dos elementos corretos do tópico 
em causa. 

Implica, por regra, a não validação dos 
aspetos corretos de um dos tópicos, sem 
anular a validação dos aspetos dos 
outros tópicos.

e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas q

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situações

determinar se a validação é completa ou apenas parcial.  

Número de aspetos por níveis intercalares: Nível 6: 3/3/2 ou 3/3/1 ou 3/2/2;   - Nível 4: 2/2/0 ou 3/1/0 ou 2/1/1;   - Nível 2: 1/0/0)

CLASSIFICAÇÃO A ATRIBUIR 

Classificar de acordo com os CEC. 

Validar parcialmente o (s) aspeto(s) 
incompleto(s). 

Implica sempre uma penalização, face 
ao número de Docs. cuja integração 
está definida em cada nível do DED: 
se não integra todos os documentos 

previstos no nível de desempenho, 
penaliza-se num nível; 
se não integra nenhum documento 

previsto, penaliza-se em dois níveis; 
se no nível 2 (intercalar) não integra 

nenhum documento, penaliza-se num 
nível. 
(A resposta classificada no nível 1 do DED já 

reflete um incipiente desempenho global.) 

Implica, por regra, a não validação dos 
aspetos corretos de um dos tópicos, sem 
anular a validação dos aspetos dos 
outros tópicos. 

e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem aspetos e 

seja adequado ao solicitado. Nestas situações, face ao 

Nível 2: 1/0/0) 
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Resposta em que se faz 
apenas 
referência/identificação e 
não «explicação» de 
«fatores». 
 

 
• relevância da resposta relativamente 

à questão formulada;
• explicitação do significado de 

elementos presentes na fonte.

Resposta em que não é 
apresentada uma 
«explicação» evidente de 
cada um dos «fatores», 
limitando-se à transcrição ou 
à paráfrase de excertos do 
documento (sem que os 
«fatores» surjam 
individualizados ou 
autonomizados). 

• competências 1 e 6;
•  identificação da informação expressa 

na fonte apresentada;
• interpretação da fonte.

Resposta em que se faz 
apenas uma transcrição ou 
uma paráfrase de excertos 
do documento, ainda que 
referentes a «fatores» 
solicitados.  

• identificação da informação expressa 
na fonte apresentada;

• interpretação da fonte.

Resposta em que não se 
apresenta a «explicação» de 
nenhum dos «fatores» 
presentes no documento. 
 

• competência 1;
• identificação da informação expressa 

na fonte apresentada;
• explicitação do significado de 

elementos presentes na fonte;
• interpretação da fonte.

 
 

Obs. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, 

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao s

conteúdo dos CEC, tem de se determinar se a validação é completa ou apenas parcial. 
Considera-se aceitável a explicação de: 
-intervenção regional e/ou transnacional de organizações não governamentais (ONG) e intergovernamentais (OIG)
-reforço dos sistemas económicos regionais, promotores da globalização (UE ou NAFTA ou MERCOSUL ou OMC)
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COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO 

NÃO EVIDENCIADA 
PROCEDIMENTO A ADOTAR 

relevância da resposta relativamente 
à questão formulada; 
explicitação do significado de 
elementos presentes na fonte. 

• Distinguir claramente 
identificação/referência de explicação: 
analisar a resposta para eventual validação 
parcial de algum dos aspetos presentes nos 
CEC. 

competências 1 e 6; 
identificação da informação expressa 
na fonte apresentada; 
interpretação da fonte. 

• Distinguir: 
    - identificação/referência de 
explicação; 

- identificação de mera paráfrase; 
- transcrição seletiva/tratamento da 
informação de transcrição total e sem 
critério; 

• A paráfrase com lacunas pode responder a 
questões de identificação, mas nunca 
substituir a explicação pedida; 

• Analisar a resposta para eventual 
validação parcial de algum dos aspetos 
presentes nos CEC. 

identificação da informação expressa 
na fonte apresentada; 
interpretação da fonte. 

competência 1; 
identificação da informação expressa 
na fonte apresentada; 
explicitação do significado de 
elementos presentes na fonte; 
interpretação da fonte. 

• Confirmar a não integração de nenhum 
dos dados presentes no documento. 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem aspetos e 

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao s

determinar se a validação é completa ou apenas parcial.  

intervenção regional e/ou transnacional de organizações não governamentais (ONG) e intergovernamentais (OIG); 
reforço dos sistemas económicos regionais, promotores da globalização (UE ou NAFTA ou MERCOSUL ou OMC) 

CLASSIFICAÇÃO A ATRIBUIR 

de explicação: 
analisar a resposta para eventual validação 
parcial de algum dos aspetos presentes nos 

Nível 1 do DED se os termos da 
resposta nunca ultrapassarem a 
mera identificação 
/referência. 

transcrição seletiva/tratamento da 
informação de transcrição total e sem 

pode responder a 

validação parcial de algum dos aspetos 

A penalização pode implicar a 
atribuição de uma classificação 
de nível 1 do DED. 
 

integração de nenhum 
Implica obrigatoriamente a 
descida de um nível do DED, 
dado que a interpretação do 
documento é obrigatória.  
 

nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem aspetos e 

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situações, face ao 
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GRUPO 

ITEM 
PROBLEMA / SITUAÇÃO TIPO 

COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO

III.2 
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Resposta em que não é 
feita uma «referência» 
evidente de cada um dos 
«problemas», limitando-
-se à transcrição ou à 
paráfrase de excertos do 
documento (sem que os 
«problemas» surjam 
individualizados ou 
autonomizados). 

• competências 1 e 6;
•  identificação da informação expressa 

na fonte apresentada;
• interpretação da fonte.

Resposta em que não é 
feita a «referência» de 
«problemas» presentes 
no documento. 
 

 
• competência 1;
• identificação da informação expressa na 

fonte apresentada;
• explicitação do significado de elementos 

presentes na fonte;
• interpretação da fonte.
 
 

 
Resposta elaborada com 
recurso exclusivo a 
citações.  
 

 

 
Obs. 
 

Verificar sempre e atentamente a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem 

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado

conteúdo dos CEC, tem de se determinar se a validação é completa ou apenas parcial. 

. 
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COMPETÊNCIA / OPERAÇÃO 

NÃO EVIDENCIADA 
PROCEDIMENTO A ADOTAR 

competências 1 e 6; 
identificação da informação expressa 
na fonte apresentada; 
interpretação da fonte. 

 
• Distinguir: 
    - identificação de mera paráfrase; 
    - transcrição seletiva/tratamento da      
informação de transcrição total e sem 
critério; 
• Analisar a resposta para eventual 

validação parcial de algum dos 
aspetos presentes nos CEC. 

 

competência 1; 
identificação da informação expressa na 
fonte apresentada; 
explicitação do significado de elementos 
presentes na fonte; 
interpretação da fonte. 

 
 
 

• Não validar a resposta. 
 
 
 
 

• Estando os «problemas» referidos, 
explicita ou implicitamente no 
documento, analisar a resposta para 
eventual validação parcial de algum 
dos aspetos dos CEC. 

a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem 

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado

determinar se a validação é completa ou apenas parcial.  

CLASSIFICAÇÃO A ATRIBUIR 

     
A penalização pode implicar a 
classificação de nível 1 do DED ou de 
zero pontos. 

Zero pontos. 
 

Classificar de acordo com os CEC.  

a aplicação dos Critérios Gerais de Classificação, nomeadamente, no que diz respeito à validação de respostas que apresentem aspetos e 

terminologia diferentes dos mencionados nos CEC, desde que o seu conteúdo, além de cientificamente válido, seja adequado ao solicitado. Nestas situações, face ao 
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EMAIL

Competências 

 

 

- (1) analisa fontes de natureza diversa, distinguindo informação explícita e 
- (2) situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando
- (3) identifica a multiplicidade de fatores e a 

tempo e no espaço; 
- (4) situa e caracteriza aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial;
- (5) relaciona a história de Portugal com a hi

natureza temática, quer de âmbito cronológico, regional ou local;
- (6) elabora e comunica, com correção linguística, sínteses de assuntos estudados: estabe
de ruptura e de continuidade; utilizando, de forma adequada, terminologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siglas usadas 

CGC Critérios Gerais de Classificação 

CEC Critérios Específicos de Classificação

DED Domínio Específico da Disciplina 

DCELP Domínio da Comunicação Escrita em Língua 
Portuguesa 
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(1) analisa fontes de natureza diversa, distinguindo informação explícita e implícita, assim como os seus limites para o conhecimento do passado;
situa cronológica e espacialmente acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em que ocorreram;
identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou de grupos relativamente a fenómenos históricos circunscritos no 

(4) situa e caracteriza aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial; 
relaciona a história de Portugal com a história europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e analogias/especificidades, quer de 

natureza temática, quer de âmbito cronológico, regional ou local; 
elabora e comunica, com correção linguística, sínteses de assuntos estudados: estabelecendo os seus traços definidores; distinguindo situações 

e forma adequada, terminologia específica. 

Critérios Específicos de Classificação 

Domínio da Comunicação Escrita em Língua 

implícita, assim como os seus limites para o conhecimento do passado; 
os com os contextos em que ocorreram; 

relevância da ação de indivíduos ou de grupos relativamente a fenómenos históricos circunscritos no 

stória europeia e mundial, distinguindo articulações dinâmicas e analogias/especificidades, quer de 

lecendo os seus traços definidores; distinguindo situações 
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