
 
Perfil	  de	  aprendizagem	  de	  História	  do	  3ºciclo	  

(Despacho	  normativo	  nº1-‐F/2016) 
 
No	  final	  do	  3º	  Ciclo	  o	  aluno	  deve	  ser	  capaz	  de:	  
	  

Ø Utilizar	  as	  noções	  de	  evolução,	  de	  multicausalidade,	  de	  multiplicidade	  temporal	  e	  de	  relatividade	  
cultural	  no	  relacionamento	  da	  História	  de	  Portugal	  com	  a	  História	  europeia	  e	  mundial;	  

Ø Aplicar	  procedimentos	  básicos	  da	  metodologia	  específica	  da	  História,	  nomeadamente	  a	  pesquisa	  e	  
interpretação	  de	  fontes	  diversificadas,	  utilizando	  técnicas	  diversas	  de	  comunicação;	  

Ø Integrar	  e	  valorizar	  elementos	  do	  património	  histórico	  português	  no	  quadro	  do	  património	  histórico	  
mundial;	  

Ø Manifestar	  respeito	  por	  outros	  povos	  e	  culturas	  
Ø Utilizar	  uma	  metodologia	  específica	  da	  história:	  participar	  na	  selecção	  de	  informação	  adequada	  aos	  

temas	  em	  estudo.	  
Ø Distinguir	  fontes	  de	  informação	  histórica	  diversas:	  fontes	  primárias	  e	  secundárias,	  historiográficas	  e	  não	  historiográficas	  

(ficção,	  propaganda...).	  
Ø Interpretar	  documentos	  com	  mensagens	  diversificadas;	  formular	  hipóteses	  de	  interpretação	  de	  factos	  históricos.	  
Ø Utilizar	  conceitos	  e	  generalizações	  na	  compreensão	  de	  situações	  históricas.	  
Ø Realizar	  trabalhos	  simples	  de	  pesquisa,	  individualmente	  ou	  em	  grupo.	  
Ø Inferir	  de	  conceitos	  históricos	  a	  partir	  da	  interpretação	  e	  análise	  cruzada	  de	  fontes	  com	  linguagens	  

e	  mensagens	  variadas	  (textos,	  imagens,	  mapas,	  plantas,	  tabelas	  cronológicas,	  gráficos	  e	  quadros).	  
Ø Identificar	  e	  caracterizar	  fases	  principais	  da	  evolução	  histórica	  e	  grandes	  momentos	  de	  ruptura.	  
Ø Localizar	  no	  tempo	  eventos	  e	  processos,	  distingue	  ritmos	  de	  evolução	  em	  sociedades	  diferentes	  

e	  no	  interior	  de	  uma	  mesma	  sociedade,	  estabelecendo	  relações	  entre	  passado	  e	  presente	  aplicando	  noções	  emergentes	  
de	  multiplicidade	  temporal	  

Ø Localizar	  no	  espaço,	  com	  recurso	  a	  formas	  diversas	  de	  representação	  espacial,	  diferentes	  aspe	  -‐	  
tos	  das	  sociedades	  humanas	  em	  evolução	  e	  interação,	  nomeadamente	  alargamento	  de	  áreas	  
habitadas/fluxos	  demográficos,	  organização	  do	  espaço	  urbano	  e	  arquitectónico,	  áreas	  de	  inter	  -‐	  
venção	  económica,	  espaço	  de	  dominação	  política	  e	  militar,	  espaço	  de	  expansão	  cultural	  e	  
linguística,	  fluxos/circuitos	  comerciais,	  organização	  do	  espaço	  rural,	  estabelecendo	  relações	  
entre	  a	  organização	  do	  espaço	  e	  os	  condicionalismos	  físico-‐naturais.	  

Ø Distinguir,	  numa	  dada	  realidade,	  os	  aspectos	  de	  ordem	  demográfica,	  económica,	  social,	  política	  e	  
cultural	  e	  estabelecer	  conexões	  e	  inter-‐relações	  entre	  eles.	  

Ø Interpretar	  o	  papel	  dos	  indivíduos	  e	  dos	  grupos	  na	  dinâmica	  social.	  
Ø Reconhecer	  a	  simultaneidade	  de	  diferentes	  valores	  e	  culturas	  e	  o	  carácter	  relativo	  dos	  valores	  culturais	  em	  diferentes	  

espaços	  e	  tempos	  históricos.	  
Ø Relacionar	  a	  história	  nacional	  com	  a	  história	  europeia	  e	  mundial,	  abordando	  a	  especificidade	  do	  caso	  português.	  
Ø Aplicar	  os	  princípios	  básicos	  da	  metodologia	  específica	  da	  história.	  
Ø Utilizar	  diferentes	  formas	  de	  comunicação	  escrita	  na	  produção	  de	  narrativas,	  sínteses,	  relatórios	  

e	  pequenos	  trabalhos	  temáticos,	  aplicando	  o	  vocabulário	  específico	  da	  História	  na	  descrição,	  no	  relacionamento	  e	  na	  
explicação	  dos	  diferentes	  aspectos	  das	  sociedades	  da	  História	  Mundial.	  

Ø Desenvolver	  a	  comunicação	  oral,	  com	  a	  narração/explicação	  e	  participação	  em	  debates,	  colóquios,	  mesas-‐redondas,	  
painéis,	  apresentações	  orais	  de	  trabalhos	  temáticos	  ao	  nível	  da	  turma	  e	  da	  escola	  sobre	  temas	  de	  História	  Portugal	  no	  
contexto	  europeu	  e	  mundial.	  

Ø Enriquecer	  a	  comunicação	  através	  da	  análise	  e	  produção	  de	  materiais	  iconográficos	  (gravuras,	  
fotografias,	  videogramas)	  e,	  ainda,	  plantas/mapas,	  gráficos,	  tabelas,	  quadros,	  frisos	  cronológicos,	  organigramas,	  
genealogias,	  esquemas,	  dominando	  os	  códigos	  que	  lhe	  são	  específicos.	  

Ø Recriar	  situações	  históricas	  e	  expressão	  de	  ideias	  e	  situações,	  sob	  a	  forma	  plástica,	  dramática	  ou	  
outra. 


