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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
* 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – PERFIS DE APRENDIZAGEM 

 

 

GEOGRAFIA * 3º CICLO (7º, 8º e 9º anos) 

 

CONHECEDOR 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

ADQUIRIR 
MEMORIZAR 

APLICAR 
 

 *Utilizar adequadamente, por escrito e oralmente, o vocabulário e conceitos específicos da disciplina. 

 *Desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado. 

 *Localizar no espaço e no tempo lugares e fenómenos geográficos. 

 *Analisar representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos geográficos. 

 *Utilizar elementos estruturantes de mapas para seleção de informação pertinente. 
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COMUNICADOR 

A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA implica comunicar, localizar e compreender os lugares e as regiões; problematizar e debater as inter-relações entre 
fenómenos e espaços geográficos. 

 
INSUFICIENTE 

AINDA NÃO CHEGA… 
SUFICIENTE 

ESTÁS QUASE LÁ! 
BOM 

ESTÁS NO BOM CAMINHO! 
MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: 
Mostras alguma facilidade 

em: 
Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

COMUNICAÇÃO: 
ESCRITA 
DIGITAL 

PLÁSTICA 
ORAL 

 *Ler, interpretar e analisar diferentes fontes de informação. 

 *Elaborar sínteses, relatórios, planos específicos, esquemas e mapas mentais, em suportes variados, obedecendo a critérios e com 

base em dados recolhidos em fontes analisadas. 

 *Transmitir os resultados da investigação, mobilizando a linguagem verbal, icónica, estatística, gráfica e cartográfica, adequada 

ao contexto. 

 *Comunicar com coerência, fundamentação, rigor ortográfico e gramatical. 

* Expressar o que aprendeste com criatividade e originalidade.  
 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

ARTICULAR 
MOBILIZAR 

*Articular e mobilizar conhecimentos, intra e interdisciplinares. 

*Interpretar diferentes fontes de conhecimento. 

*Formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento ou processo geográfico. 

IDENTIFICAR 
* Identificar o problema em causa.  
* Colocar questões.  

RESOLVER  
PROBLEMAS 

* Recolher, tratar e interpretar informação, transformando-a em conhecimento. 
* Organizar e resumir/sintetizar a informação.  
* Refletir criticamente sobre o que ouves/lês e tomar decisões com base nos argumentos que apresentas, concretizando as 
respostas ao problema inicial, através do raciocínio e da criatividade.  
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PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO 
 

INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

TRABALHAR EM 
EQUIPA 

*Trabalhar em equipa, em dar a tua opinião e respeitar a dos outros. 

*Partilhar recursos e responsabilidades, com espírito solidário e de tolerância. 

AUTORREGULAR 
*Trabalhar com empenho, responsabilidade, rigor e perseverança, no sentido de encontrares estratégias de aprendizagem 

adequadas e eficazes à superação das tuas dificuldades. 

PARTICIPAR *Participar nas atividades, de forma ativa, consciente e responsável. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 12/10/2022 


