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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA                                                                                      

A avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância à aquisição de uma consciência histórica que permita assumir uma 
posição crítica e participativa na sociedade, reconhecendo a utilidade da História para compreender de forma integrada o 
mundo em que vivemos e para a construção de uma identidade individual e coletiva. 
 

Avaliação das Aprendizagens
1
 (100%)

 

 
Domínios/Temas 

 

 
Atitudes

2 

 

 
Descritores de desempenho 

 
Processo de recolha 

de Informação
3 

 

 
Conhecer, localizar e 
estabelecer inter-relações entre 
fenómenos, lugares e regiões. 

55% 
 

 
 

 

         
 

 
 
  Participação 

 

 Responsabilidade 
 

 Autonomia  
 

 Trabalho 
colaborativo 

 

 Pensamento 
crítico e criativo 

 
 
 
 
 
 

 Conhece e aplica termos e conceitos geográficos. 

 Localiza e compreende as características de 

lugares e regiões. 

Relaciona a localização e as relações entre 
fenómenos e lugares/regiões. 

 

 

 

 Fichas de Trabalho 

 Questionários 

 Trabalho de 

Pesquisa individuais 

ou em grupo 

 Trabalho de Práticos 

(análise de gráficos; 

tratamento e análise 

de dados 

estatísticos; análise 

de mapa; utilização 

das TIG 

 Questões aula   

 Teste de Avaliação 

 Mapas conceptuais 

 ABP (Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas) 

 Debates 

 Guiões de análise de 

filmes/excertos de 

filmes, 

documentários, 

videogramas; 

 Relatórios de visitas 

de estudo/saídas de 

campo 

 Participação oral 

 
Comunicar, problematizar e 

debater as inter-relações entre 
fenómenos, lugares e 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, lugares e 
regiões.                      

15% 
 

 Constrói e utiliza instrumentos geográficos.  

Interpreta/ analisa as inter-relações de fenómenos, 
lugares e regiões. 

 

NOTAS: 
1
 A avaliação das aprendizagens faz-se tendo por referência a seguinte terminologia que corresponde a descritores de nível de 

desempenho: Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. 
2  

As atitudes são transversais a todos os domínios, sendo operacionalizados nas atividades das aulas. 
3  

O processo de recolha de informação será adequado ao perfil de cada turma, em cada período e ano de escolaridade. 
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