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Critérios de Avaliação de Geografia – 3.º Ciclo      Ano Letivo 2017/2018 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

(%) 

Atitudes 

Relacionamento 
interpessoal 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o 
Regulamento Interno; 

 
Registo de observação das 
estratégias e processos 
utilizados: 
Grelhas de registo de 
observação/avaliação 
contínua. 
 

20%  

Adequa comportamentos em diferentes contextos; 

Trabalha em equipa;  

Interage com tolerância.   

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 

Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 

Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 

Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Conhecimentos 
 e 

 capacidades 

Aquisição e 
compreensão de 
conhecimentos e 
conceitos. 

Relacionação e aplicação 
de conhecimentos e 
conceitos. 

Domínio progressivo de 
técnicas e 
procedimentos: 

 Análise e 
interpretação de 
documentos de índole 
diversa (plantas, 
tabelas, mapas, textos, 
gravuras, figuras, 
gráficos e esquemas 
simples). 

 Identifica/articula saberes e conhecimentos geográficos para 

compreender uma situação ou problema. 

 Questiona (como se distribui / porquê/ que consequências) o espaço 

geográfico. 

 Põe em ação procedimentos geográficos (observação direta, 

observação indireta, pesquisa bibliográfica, tratamento cartográfico e 

estatístico) necessários para a compreensão da realidade espacial e 

para a resolução dos seus problemas. 

 Formula e responde a questões geográficas. 

 Utiliza corretamente o vocabulário geográfico. 

 Usa corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar pensamento próprio. 

 Identifica/articula métodos geográficos de trabalho com as temáticas 

lecionadas. 

 Rentabiliza as tecnologias da informação e comunicação nas tarefas 

 

Fichas de avaliação 

Diagnóstica; 

Formativa; 

 

 

Grelhas de auto e 
heteroavaliação 

 

Grelhas de registo da 
avaliação contínua 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

70% 
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 Pesquisa e 
organização de 
informação. 

 Organização do 
trabalho e dos 
materiais na aula e em 
casa. 

 

 

 

Comunicação oral e 
escrita. 

 

 

Utilização das TIC. 

 

 

de compreensão das dinâmicas espaciais. 

 Comunica o conhecimento geográfico, resultante da interpretação da 

informação, utilizando mapas, gráficos e exposições orais. 

 Discute aspetos geográfico dos lugares/regiões/assuntos, recorrendo 

a programas de televisão, filmes, internet, notícias da imprensa 

escrita, livros e enciclopédias. 

 Cumpre os objetivos a que se propõe, concluindo e avaliando as 

tarefas. 

 Dinamiza o trabalho individual e de grupo, respeitando o seu 

trabalho e o dos outros; 

 Comunica e defende as descobertas e ideias resultantes destas 

atividades, manifestando cooperação, flexibilidade e respeito pelos 

outros, face às necessidades do grupo e aos objetivos geográficos 

visados; 

 Avalia criticamente o seu desempenho; 

 Participa em atividades interpessoais e de grupo de âmbito 

geográfico. 

 

 

Grelhas de registo dos 
trabalhos de casa/ 

pesquisa, de grupo, par e 
individual 

 

 

 

Caderno Diário 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

 


