
 

 
1 Áreas de Competência do Perfil do aluno: 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. 
2 Lista exemplificativa de instrumentos, entre outros, em formato escrito ou digital. os descritores de desempenho ou descritores operativos constam das matrizes e das respetivas grelhas de avaliação, que 
acompanham os instrumentos de avaliação.  
3 A percentagem a atribuir a cada valor é determinada nas respetivas grelhas de avaliação e esclarecida a cada aluno, em cada turma.    

Agrupamento de Escolas de Manteigas 
                                                                     Critérios de Avaliação de GEOGRAFIA A- SECUNDÁRIO                              Ano letivo: 2020-2021 

Domínios de Referência (competências cognitivas) 
 95% 

Perfil e ACPA1  
Instrumentos de 

avaliação2 
Valores do PASEO - 5%3 

Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português: 
.Localizar, no espaço e no tempo, lugares, fenómenos geográficos (físicos e humanos) e 
processos que intervêm na sua configuração, em diferentes escalas, usando corretamente o 
vocabulário geográfico; 
.Ler e interpretar de diferentes escalas; 
.Organizar a informação, resultante da leitura e do estudo autónomo, de forma 
sistematizada: 
.Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma na construção de 
respostas para os problemas estudados incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia 
aérea e TIG (Google Earth, Google Maps, SIG, etc.). 

 

  55 

 

Conhecedor/ sabedor/culto 
informado 

 (A, B, G, I, J) 
 

Indagador/investigador  
(C, D, F, H, I) 

 
Criativo 

 (A, C, D, J)  
 

Responsável/ autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J) 

 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H)  

 
Leitor 

sistematizador/organizador 
(A, B, C, D, F, H, I)  

 
Crítico/analítico/respeitador 

 (A, B, C, D, G) 

.Fichas de avaliação; 
-Trabalhos de pesquisa 
individuais, pares ou em grupo; 
.Intervenções/apresentações 
orais; 
.Debates; 
.Resumos; 
.Apontamentos; 
.Expressão cartográfica; 
.Expressão gráfica;  
.Esquemas; 
.Portefólios; 
.Relatórios; 
-Registos de observação direta 
(exemplo no trabalho de 
campo de um DAC); 
-Exercícios do manual e do 
caderno de atividades; 
.Autoavaliação 

 
 
 

 

   RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE; 

• Respeito 

• Postura e ética 
 
      EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA: 

• Rigor e perseverança 

• Sensibilidade e solidariedade 
 
      CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO: 

• Poder de iniciativa, criatividade e 
inovação 

• Pensamento reflexivo e capacidade 
crítica 

 
      CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: 

• Estima pelos Direitos Humanos, 
alteridade face à diversidade humana 
e cultural, e gestão de conflitos 

• Sustentabilidade ecológica e 
capacidades empreendedoras 

 
      LIBERDADE: 

• Autonomia 

• Prática da cidadania 

Problematizar e debater as interrelações no território português e com 
outros espaços: 
.Representar 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; 
.Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo sobre diferentes aspetos da realidade 
socioeconómica e de sustentabilidade do nosso país. 
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Comunicar e participar – o conhecimento e o saber fazer no domínio da 
Geografia e participar em projetos multidisciplinares de articulação do 
saber geográfico com outros saberes: 

.Comunicar os resultados da investigação, mobilizando a linguagem verbal, 

icónica, estatística, gráfica e cartográfica, adequada ao contexto. 
.Identificar-se com o seu espaço de pertença. 
.Desenvolver uma relação harmoniosa com o seu meio natural e social. 
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