
 
 

História é fixe! Avaliar a educação histórica com inovação 
 

Turma 1 
Formadores: Armando Oliveira e Mariana Lagarto 
Modalidade: Curso / Online   
Número de horas: 25 h  
Datas e horário: 26 de setembro; 10 e 24 de outubro; 7 e 21 de novembro; 5 de 
dezembro. Sábados - das 9.30h às 12h 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-106485/19 
 
Custo da ação: associados: 85€;     não associados: 115€ 
Prazo de inscrição: 22 de setembro de 2020 
Número máximo de inscritos: 15 

 
Objetivos:  
- Refletir sobre as aprendizagens essenciais, educação histórica e práticas de avaliação 
- Conhecer ferramentas digitais facilitadoras de práticas de avaliação para as aprendizagens  
- Construir instrumentos de avaliação que articulem a educação histórica e as ferramentas 
digitais 
- Contribuir para a mudança de práticas de avaliação, ensino e aprendizagem 
 
Conteúdos:   
Módulo 1 - Primeiro encontro – socialização 
- apresentação do grupo de trabalho 
- procedimentos organizativos 
- iniciação ao suporte tecnológico de apoio ao trabalho em linha 
- abordagem aos conteúdos/temas da ação e processo de avaliação 
 
Módulo 2 - Aprendizagens essenciais e educação histórica 
Conteúdos: 

a. A educação histórica 
a.1. Os conceitos metodológicos/epistemológicos da História 
a.2. A construção do saber histórico a partir da análise de fontes históricas 
a.3. A avaliação da progressão de ideias em História 

 
b. As Aprendizagens Essenciais (AE) em História  

b.1. As competências específicas em História e competências do Perfil dos Alunos  
b.2. Os temas / módulos e as AE 
b.3. A operacionalização de ações estratégicas de ensino orientadas para a 
aprendizagem em História e para o Perfil dos Alunos 
b.4. Estabelecer articulações verticais entre as AE 

 
 ex.1 - Os primeiros povos: 5ºano - distinguir modos de vida; 7ºano – compreender 
diferentes sentidos de evolução e estabelecer comparações com as sociedades atuais 
ex. 2 – A influência do mundo clássico: 7º ano – analisar a experiência democrática em 
Atenas, identificar manifestações artísticas do período clássico grego e contributos da 
civilização helénica; 10º ano História A – demonstrar que a polis ateniense foi um centro 



político autónomo com formas restritas de participação democrática e analisar a relevância 
do legado político e cultural clássico para a civilização ocidental; 10º ano HCA – avaliar o 
contributo de Péricles para a consolidação da democracia, compreender a racionalidade de 
construção das ordens arquitetónicas e interpretar a evolução técnica, formal e estética da 
escultura, da cerâmica e da pintura gregas. 
 
Módulo 3 - Avaliação das e para as aprendizagens 
Conteúdos: 

a. A avaliação sumativa como avaliação das aprendizagens  
b. A avaliação formativa como avaliação para as aprendizagens  
c. Os sentidos da avaliação formativa e do feedback/feedforward 
d. Estratégias de avaliação formativa 

 
Módulo 4 - Apps e sites potenciadores de avaliação/feedback na aula de história 
Conteúdos: 

a. planificação e prática orientada de atividades para a sala de aula de história, 
direcionadas para a avaliação/feedback  com apps e sites. 
b. objetivos, vantagens, obstáculos da sua utilização na sala de história. 
c. Exemplos práticos de aplicações e sites que permitam este tipo de utilização. 

 
Módulo 5 - Conceção/aplicação de uma tarefa de aprendizagem que articule educação 
histórica, avaliação formativa e ferramentas digitais 
 
Módulo 6 - Ampliação e desenvolvimento de competências em educação histórica 
associadas a estratégias de avaliação formativa suportadas por ferramentas/recursos 
digitais; divulgação da interrelação de saberes 
 
Módulo 7 - Apresentação dos trabalhos realizados 
 
Módulo 8 - Reflexão sobre as potencialidades de mudança nas práticas de ensino e avaliação 
 
Exemplos de apps/ferramentas/recursos digitais propostos neste curso: 
Zipgrade, Classdojo; Classcraft; Kahoot; Quizizz; Socrative, Quizlet; Padlet, Ed 
 
 
Avaliação formativa:  
a) Trabalhos desenvolvidos durante a formação; 
b) Participação nas sessões; 
c) Realização de um trabalho escrito individual que consiste num relatório sobre a 
experiência de criação e aplicação da tarefa. 
 
A avaliação será quantitativa, numa escala de 1 a 10 valores, a que corresponde uma menção 
qualitativa e a respetiva creditação, de acordo com o novo E.C.D. 
  
Creditação: Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da Formação 
Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão  
em carreira de Professores dos Grupos 200 e 400.  
Para efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico da Formação Contínua de 
Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente ação releva para a progressão 
em carreira de Professores dos Grupos 200 e 400. 


