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Áreas de competência

Descritores de desempenho

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













Interpreta dados diversificados (A, B, I)
Estabelece relações entre conceitos (B, C, I)
Articula conhecimentos de diferentes temas (B, C, I)
Identifica, formula e relaciona com clareza e rigor problemas geográficos e justifica a
sua pertinência (A, B, C, D, I)
Aplica os conhecimentos adquiridos a novas situações (A, B, C, D, I)
Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para
os problemas investigados (A, C, B, I)
Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e mobiliza a mesma na construção
de respostas para os problemas estudados. (A, B, C, D, I)
Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica e
mobiliza-a na elaboração de respostas para os problemas estudados (B, F, C, H, I)
Investiga problemas ambientais (B, D, I)
Assume posições pessoais – argumentando oralmente ou por escrito - com clareza e
rigor, mobilizando conhecimentos geográficos acerca do mundo atual (A, B, C, D, E, F,
G, I)
Realiza projetos, identificando problemas e colocando questões-chave,
geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a
diferentes escalas. (A, B, C, D, F, I)

.



Participação e Empenho (A,B,C,D,E,F,G,J)



Responsabilidade (B,C,D,E,G)



Autonomia (B,C,D,E,F)

Disciplina de Geografia
Instrumentos de
Avaliação

Peso %

Ficha de avaliação

30%

Minificha /
Questão de aula

25%

Fichas de trabalho
Participação na aula

15%

Outro trabalho
(combinado entre
docente/aluno em substituição
de um instrumento de
avaliação)

70%
Observação direta
Registos de participação
oral/ escrita

10%

Registos de observação de
atitudes/comportamentos

10%

Observação direta

10%

Fichas de autoavaliação

-30%

