
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 

DESCRITORES DE 

DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecer, localizar e estabelecer 

inter-relações entre fenómenos e 

lugares e regiões. 

55% 

- Conhece e aplica termos e 

conceitos geográficos. 

- Localiza e compreende lugares 

e regiões. 

- Relaciona a localização e as 

relações entre fenómenos e 

lugares/regiões. 

 Questões aula   
 

 Atividade semanal 
“Esta semana 
aprendi que…” 

 

 Intervenções orais 
 

 Fichas de trabalho 
e exercícios. 

 

 Trabalho de 
Projeto 
 

 Teste de avaliação 

 

Comunicar, problematizar e debater 

as inter-relações entre fenómenos e 

lugares/regiões. 

30% 

- Analisa/ Interpreta informação 

diversificada (mapas, gráficos, 

tabelas, textos, esquemas e 

outros documentos) 

- Formula opiniões críticas 

- Apresenta/comunica propostas 

de resolução de problemas 

Planear e implementar, de forma 

prático/instrumental as inter-

relações entre fenómenos e 

lugares/regiões. 

15% 

- Constrói instrumentos 

geográficos  

- Interpreta/ analisa as inter-

relações de fenómenos e 

lugares/regiões 

ATITUDES (10%) 

 Comportamento 

 Trabalho colaborativo 

 Pensamento crítico 

 Responsabilidade 
Autonomia 

100% 

 -Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha e colaboração; 

-Trabalha individualmente e em 
equipa;   
-Interage com tolerância, 
empatia e responsabilidade. 

 Observação direta 

 Registo de ocorrências 

 Fichas de auto e 
heteroavaliação 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

 

  

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS E HUMANAS DO 3.º CICLO – 8.º ANO 


