
 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                                 Nível:  7.º, 8 .º e 9 .º Anos 
 
Domínios / Blocos /Módulos / 

… 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
CONHECIMENTOS 
Localiza e compreende os 
lugares e as regiões   

 

- Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na 
construção de respostas para os problemas 
investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, 
Google maps, GPS, SIG). 

- Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e 
mobiliza a mesma na construção de respostas para os 
problemas estudados.  

- Representa 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.  

- Investiga problemas ambientais, ancorados em guiões 
de trabalho e questões geograficamente relevantes (o 
quê, onde, como, porquê e para quê).  

- Identifica-se com o seu espaço de pertença, 
valorizando a diversidade de relações que as diferentes 
comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas.  

 

 
Conhecedor / Sabedor / Culto / 

Informado / Investigador / 
Organizador 

 
A; B; C; D; F; G; H; I 

 
TESTES E MINITESTES 

 
 
 

INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

Componente prática 
- Exercícios práticos 
- Trabalhos de práticos em 
pares, grupo ou individual 
- Portfólio 
 
 
Oralidade 
- Apresentações 
- Grelha de observação 
 
 
Outros 
- Debates 
- Diário de bordo 
- Guiões de visitas de estudo 
 
 
 
 
GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO DE 
ATITUDES E VALORES 
(Atitudes, condutas e 
comportamento) 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
35%  

quando existe 
avaliação das DAC 

 
ou 

 
 

45% 
quando não existe 
avaliação das DAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 

 
CAPACIDADES 
Problematiza e debate as inter-
relações no território português e 
com outros espaços   
 

 

- Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de estudo do território, de 
forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, 
comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes 
escalas.  

- Realiza projetos, identificando problemas e colocando 
questões-chave, geograficamente relevantes, a nível 
económico, político, cultural e ambiental, a diferentes 
escalas. 

 
Criativo/ Crítico/ Analítico 

Indagador 
 
 

 
C, D; E; F; G, H; I 

 
ATITUDES 
Comunica e participa em 
Geografia  
 

 

- Seleciona as formas de representação da superfície 
terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de 
situações e acontecimentos observáveis a partir de 
diferentes escala. 

 
Respeitador da diferença do 

outro / Sistematizador 
A, B; D; I 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

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 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 
Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   
             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   
                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                                 Nível:  7.º, 8 .º e 9 .º Anos 
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
DOMÍNIOS  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 
 

MUITO INSUFICIENTE 
Nível 1 

0 a 19 pontos 

INSUFICIENTE 
Nível 2 

20 a 49 pontos 

SUFICIENTE 
Nível 3 

50 a 69 pontos 

BOM 
Nível 4 

70 a 89 pontos 

MUITO BOM 
Nível 5 

90 a 100 pontos 

 
CONHECIMENTO 
• Localiza e compreende os lugares e as regiões (A; B; 

C; D; F; G; H; I)  
 
CAPACIDADES 
• Problematiza e debate as inter-relações no território 

português e com outros espaços (C; D; E; F; G; H; I) 
 

ATITUDES 
• Comunica e participa em Geografia (A; B; D; I) 
 

 

 
Não localiza nem 
compreende os lugares 
e as regiões.  
 
Não problematiza nem 
debate as inter-relações 
no território português e 
com outros espaços.  
 
Não comunica nem 
participa em Geografia.  
 
Nunca cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Não revela evolução na 
aprendizagem.  

 
 
   

 
Revela muitas 
dificuldades em 
localizar e em 
compreender os 
lugares e as regiões.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
problematizar e em 
debater as inter-
relações no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
comunicar e participar 
em Geografia.  
 
Raramente cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela pouca 
evolução na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende os 
lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate as inter-
relações no 
território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa em 
Geografia.  
 
Cumpre algumas 
tarefas 
necessárias à 
construção do 
seu percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela evolução 
na aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
frequentemente 
os lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate 
frequentemente 
as inter-relações 
no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa 
frequentemente 
em Geografia.  
 
Cumpre as tarefas 
necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela clara 
evolução e 
autonomia na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
sempre os lugares 
e as regiões. 
 
Problematiza e 
debate sempre as 
inter-relações no 
território português 
e com outros 
espaços. 
 
Comunica e 
participa sempre a 
Geografia  
 
Cumpre a 
generalizada ou a 
totalidade das 
tarefas necessárias 
à construção do 
seu percurso de 
aprendizagem. 
 
Revela grande 
evolução na 
aprendizagem e 
capacidade para 
trabalhar de forma 
autónoma. 

 

 
Áreas de competência do Perfil dos Alunos: A – Linguagem e Textos; B – Informação e Comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; I – Saber científico, técnico e pedagógico  

 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA  A                                                                                                                                                                                               Nível:  10.º e 11.º  Anos 
 
Domínios / Blocos /Módulos / 

… 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
CONHECIMENTOS 
Analisar questões 
geograficamente relevantes do 
espaço português 

 

- Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na 
construção de respostas para os problemas 
investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, 
Google maps, GPS, SIG). 

- Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e 
mobiliza a mesma na construção de respostas para os 
problemas estudados. Representa gráfica, cartográfica 
e estatisticamente a informação geográfica. 

- Representa 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.  

- Investigar problemas ambientais e sociais, ancorados 
em guiões de trabalho e questões geograficamente 
relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê).  

- Identifica-se com o seu espaço de pertença, 
valorizando a diversidade de relações que as diferentes 
comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas.  

 

 
Conhecedor / Sabedor / Culto / 

Informado / Investigador / 
Organizador 

 
A; B; C; D; F; G; H; I 

 
TESTES E MINITESTES 

 
 
 

INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

Componente prática 
- Exercícios práticos 
- Trabalhos de práticos em 
pares, grupo ou individual 
- Portfólio 
 
 
Oralidade 
- Apresentações 
- Grelha de observação 
 
 
Outros 
- Debates 
- Diário de bordo 
- Guiões de visitas de estudo 
 
 
 
 
GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO DE 
ATITUDES E VALORES 
(Atitudes, condutas e 
comportamento) 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
35%  

quando existe 
avaliação das DAC 

 
ou 

 
 

45% 
quando não existe 
avaliação das DAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 

 
CAPACIDADES 
Problematiza e debate as inter-
relações no território português e 
com outros espaços   
 

 

- Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de estudo do território, de 
forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, 
comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes 
escalas.  

- Pesquisar exemplos concretos de solidariedade 
territorial e sentido de pertença, numa perspetiva dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

- Comunicar os resultados da investigação, usando a 
linguagem verbal, icónica, estatística e cartográfica. 

 
Criativo/ Crítico/ Analítico 

Indagador 
 
 

 
C, D; E; F; G, H; I 

 
ATITUDES 
Comunica e participa em 
Geografia  

 

- Comunicar os resultados da investigação, usando 
diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG. 

 
Respeitador da diferença do 

outro / Sistematizador 
A, B; D; I 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

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 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 
Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   
             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   
                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA  A                                                                                                                                                                                               Nível:  10.º e 11.º  Anos 
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
DOMÍNIOS  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 
 

MUITO INSUFICIENTE 
 

0 a 4,4 valores 

INSUFICIENTE 
 

4,5 a 9,4 valores 

SUFICIENTE 
 

9,5 a 13,4 valores 

BOM 
 

13,5 a 17,4 valores 

MUITO BOM 
 

17,5 a 20 valores 

 
CONHECIMENTO 
• Analisar questões geograficamente relevantes do 

espaço português (A; B; C; D; F; G; H; I)  
 
CAPACIDADES 
• Problematiza e debate as inter-relações no território 

português e com outros espaços (C; D; E; F; G; H; I) 
 

ATITUDES 
• Comunica e participa em Geografia (A; B; D; I) 
 

 

 
Não localiza nem 
compreende os lugares 
e as regiões.  
 
Não problematiza nem 
debate as inter-relações 
no território português e 
com outros espaços.  
 
Não comunica nem 
participa em Geografia.  
 
Nunca cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Não revela evolução na 
aprendizagem.  

 
 
   

 
Revela muitas 
dificuldades em 
localizar e em 
compreender os 
lugares e as regiões.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
problematizar e em 
debater as inter-
relações no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
comunicar e participar 
em Geografia.  
 
Raramente cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela pouca 
evolução na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende os 
lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate as inter-
relações no 
território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa em 
Geografia.  
 
Cumpre algumas 
tarefas 
necessárias à 
construção do 
seu percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela evolução 
na aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
frequentemente 
os lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate 
frequentemente 
as inter-relações 
no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa 
frequentemente 
em Geografia.  
 
Cumpre as tarefas 
necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela clara 
evolução e 
autonomia na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
sempre os lugares 
e as regiões. 
 
Problematiza e 
debate sempre as 
inter-relações no 
território português 
e com outros 
espaços. 
 
Comunica e 
participa sempre a 
Geografia  
 
Cumpre a 
generalizada ou a 
totalidade das 
tarefas necessárias 
à construção do 
seu percurso de 
aprendizagem. 
 
Revela grande 
evolução na 
aprendizagem e 
capacidade para 
trabalhar de forma 
autónoma. 

 

 
Áreas de competência do Perfil dos Alunos: A – Linguagem e Textos; B – Informação e Comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; I – Saber científico, técnico e pedagógico  

 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                              Nível:  1.º, 2.º e 3.º Anos (Ensino Profissional) 
 
Domínios / Blocos /Módulos / 

… 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
CONHECIMENTOS 
Analisar questões 
geograficamente relevantes do 
espaço português 

 

- Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na 
construção de respostas para os problemas 
investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, 
Google maps, GPS, SIG). 

- Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e 
mobiliza a mesma na construção de respostas para os 
problemas estudados. Representa gráfica, cartográfica 
e estatisticamente a informação geográfica. 

- Representa 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.  

- Investigar problemas ambientais e sociais, ancorados 
em guiões de trabalho e questões geograficamente 
relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê).  

- Identifica-se com o seu espaço de pertença, 
valorizando a diversidade de relações que as diferentes 
comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas.  

 

 
Conhecedor / Sabedor / Culto / 

Informado / Investigador / 
Organizador 

 
A; B; C; D; F; G; H; I 

 
TESTES E MINITESTES 

 
 
 

INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

Componente prática 
- Exercícios práticos 
- Trabalhos de práticos em 
pares, grupo ou individual 
- Portfólio 
 
 
Oralidade 
- Apresentações 
- Grelha de observação 
 
 
Outros 
- Debates 
- Diário de bordo 
- Guiões de visitas de estudo 
 
 
 
 
GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO DE 
ATITUDES E VALORES 
(Atitudes, condutas e 
comportamento) 
 

 
40% 

 
 
 
 
 
 
 

 
40%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 

 
CAPACIDADES 
Problematiza e debate as inter-
relações no território português e 
com outros espaços   
 

 

- Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de estudo do território, de 
forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, 
comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes 
escalas.  

- Pesquisar exemplos concretos de solidariedade 
territorial e sentido de pertença, numa perspetiva dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

- Comunicar os resultados da investigação, usando a 
linguagem verbal, icónica, estatística e cartográfica. 

 
Criativo/ Crítico/ Analítico 

Indagador 
 
 

 
C, D; E; F; G, H; I 

 
ATITUDES 
Comunica e participa em 
Geografia  

 

- Comunicar os resultados da investigação, usando 
diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG. 

 
Respeitador da diferença do 

outro / Sistematizador 
A, B; D; I 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

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 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 
Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (40x MIE) + (20x MV)  
                               100 

                  

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 

 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                              Nível:  1.º, 2.º e 3.º Anos (Ensino Profissional) 
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
DOMÍNIOS  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 
 

MUITO INSUFICIENTE 
 

0 a 4,4 valores 

INSUFICIENTE 
 

4,5 a 9,4 valores 

SUFICIENTE 
 

9,5 a 13,4 valores 

BOM 
 

13,5 a 17,4 valores 

MUITO BOM 
 

17,5 a 20 valores 

 
CONHECIMENTO 
• Analisar questões geograficamente relevantes do 

espaço português (A; B; C; D; F; G; H; I)  
 
CAPACIDADES 
• Problematiza e debate as inter-relações no território 

português e com outros espaços (C; D; E; F; G; H; I) 
 

ATITUDES 
• Comunica e participa em Geografia (A; B; D; I) 
 

 

 
Não localiza nem 
compreende os lugares 
e as regiões.  
 
Não problematiza nem 
debate as inter-relações 
no território português e 
com outros espaços.  
 
Não comunica nem 
participa em Geografia.  
 
Nunca cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Não revela evolução na 
aprendizagem.  

 
 
   

 
Revela muitas 
dificuldades em 
localizar e em 
compreender os 
lugares e as regiões.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
problematizar e em 
debater as inter-
relações no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
comunicar e participar 
em Geografia.  
 
Raramente cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela pouca 
evolução na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende os 
lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate as inter-
relações no 
território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa em 
Geografia.  
 
Cumpre algumas 
tarefas 
necessárias à 
construção do 
seu percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela evolução 
na aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
frequentemente 
os lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate 
frequentemente 
as inter-relações 
no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa 
frequentemente 
em Geografia.  
 
Cumpre as tarefas 
necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela clara 
evolução e 
autonomia na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
sempre os lugares 
e as regiões. 
 
Problematiza e 
debate sempre as 
inter-relações no 
território português 
e com outros 
espaços. 
 
Comunica e 
participa sempre a 
Geografia  
 
Cumpre a 
generalizada ou a 
totalidade das 
tarefas necessárias 
à construção do 
seu percurso de 
aprendizagem. 
 
Revela grande 
evolução na 
aprendizagem e 
capacidade para 
trabalhar de forma 
autónoma. 

 

 
Áreas de competência do Perfil dos Alunos: A – Linguagem e Textos; B – Informação e Comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; I – Saber científico, técnico e pedagógico  

 


