
 
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA – 3.º ciclos 
Ano letivo 2020-2021 

 

DOMÍNIOS 
(TEMAS ORGANIZADORES) 

Ponderação ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

Localiza e compreende 
os lugares e as regiões 

30% 

• Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas 

investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, 

Google maps, GPS, SIG, …). 

• Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e mobiliza a mesma na construção de respostas para 

os problemas estudados. 

• Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho de 

campo (observação direta) e diferentes fontes documentais (observação indireta) e sua mobilização na 

elaboração de respostas para os problemas estudados. 

• Investiga problemas ambientais, ancorados em guiões de trabalho e questões geograficamente 

relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). 

• Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes 

comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas. 

- Fichas de 
avaliação 

 
- Trabalhos de 
interpretação e 

seleção de 
informação 

 
- Fichas de 

sistematização 
 

- Participação oral 
 

- Trabalhos 
individuais 

 
- Contributos 

dados nas 
atividades de 
articulação 
curricular 

 
- Trabalhos de 

pesquisa 

A; B; C; D; F; G; H; I 

Problematiza e debate 
as inter-relações no 

território português e 
com outros espaços 

30% 

• Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de 

forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a 

diferentes escalas. 

• Realiza projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, a 

nível económico, político, cultural e ambiental, a diferentes escalas. 

C; D; E; F; G; H; I 

Comunica e participa em 
Geografia 30% 

• Seleciona as formas de representação da superfície terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de 

situações e acontecimentos observáveis a partir de diferentes escalas. 
A; B; D; I 

ATITUDES 

10 % 

 

 

10 % 

 

 

10 % 

Sociabilidade 
Respeito pelos outros 
Cumprimento de regras 
Cooperação com os outros 
Empenho  
Disponibilidade demonstrada para trabalhar 
 Envolvimento individual no trabalho 
Qualidade dos trabalhos 
Participação na sala de aula 
Organização 
Autonomia 
Organização do material escolar 
Cumprimento de prazos  

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL 
DOS ALUNOS (LEGENDA) 

A - Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico 
e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 


