MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

História - 7.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos
CAPACIDADES

05 de fevereiro de 2019

CONHECIMENTOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Interpretar documentos escritos.
Reconhecer no fabrico de instrumentos e
no domínio sobre a natureza momentos
cruciais para o desenvolvimento da
Humanidade;
Compreender a existência de diferentes
sentidos de evolução nas sociedades
recoletoras/caçadoras e agropastoris,
estabelecendo comparações com as
sociedades atuais;
Relacionar ritos mágicos/funerários com
manifestações artísticas;
Compreender como se deu a passagem de
um modo de vida recoletor para um modo
de vida produtor;
Identificar/aplicar os conceitos: modo de
vida recoletor; modo de vida produtor;
nomadismo; sedentarização; megalitismo;
arqueologia; Paleolítico; Neolítico; arte
rupestre; ritos mágicos; milénio; fonte
histórica; periodização.
Relacionar a organização socioeconómica
e política institucional das primeiras
civilizações urbanas com os recursos
existentes nos espaços em que se
implantaram;
Destacar contributos dessas civilizações
para a civilização ocidental, identificando a
permanência de alguns deles na
atualidade;
Diferenciar formas de escrita e suportes
utilizados para gravar mensagens escritas,
no passado e na atualidade;
Identificar/aplicar os conceitos: núcleo
urbano; acumulação de excedentes;
sociedade estratificada; poder sacralizado;
politeísmo; monoteísmo; escravatura;
escrita figurativa; escrita alfabética.

Objetividade e capacidade de síntese;
Das sociedades recoletoras às primeiras
sociedades produtoras

Clareza da resposta tendo em atenção a
coerência, a adequação e a articulação
das ideias e/ou argumentos utilizados;

Contributos das primeiras civilizações.
Os gregos no séc. V a. C.: exemplo de
Atenas

Questões de resposta curta,
fechada e aberta.

O mundo romano no apogeu do império

100p

Capacidade de análise e de interpretação
dos documentos utilizados - gráficos,
mapas ou dados estatísticos;
Uso de terminologia adequada, quer de
natureza científica, quer no domínio da
expressão escrita em língua portuguesa.

Analisar a experiência democrática de
Atenas do século V a. C., nomeadamente
a importância do princípio da igualdade
dos cidadãos perante a lei, identificando as
suas limitações;
Identificar manifestações artísticas do
período clássico grego, ressaltando os
seus aspetos estéticos e humanistas;
Reconhecer os contributos da civilização
helénica para o mundo contemporâneo;
Identificar/aplicar os conceitos: cidadeestado; democracia; cidadão; meteco;
escravo; economia comercial e monetária;
arte clássica; método comparativo.
Referir o espaço imperial romano nos
séculos II e III e a sua diversidade de
recursos, povos e culturas;
Caracterizar a economia romana como
urbana, comercial, monetária e
esclavagista;
Compreender que a língua, o Direito e a
administração foram elementos
unificadores do império;
Caracterizar o poder imperial acentuando
o seu estatuto sagrado e o controlo
exercido sobre as instituições políticas;

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES
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Folha de Prova GPS; esferográfica de cor azul ou preta.
-

1/1

