
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

GEOGRAFIA 

3º CICLO 

DOMÍNIOS DA 
APRENDIZAGEM COMPETÊNCIAS DESCRITORES 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA DO 

PERFIL DOS ALUNOS 

Conhecimentos 

A- Localizar e 
compreender os 
lugares e as 
regiões 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B- Problematizar e 

debater as inter-
relações entre 
fenómenos e 
espaços 
geográficos 

 
 
 
 
C- Comunicar e 

participar 
 
 
 
 

A1. Localiza lugares e regiões, a 
diferentes escalas. 
 
A2. Carateriza e compreende os 
padrões de distribuição dos 
fenómenos geográficos, a 
diferentes escalas. 
 
A3. Recolhe, trata e/ou interpreta a 
informação geográfica. 
  
 
 
B1. Infere situações problemáticas 
decorrentes das intervenções entre 
fenómenos, a diferentes escalas. 
 
B2. Emite opinião fundamentada 
com base nos conhecimentos 
geográficos adquiridos. 
 
 
 
 
C1. Comunica os resultados da 
investigação, usando os suportes 
adequados. 
 
C2. Apresenta soluções para 
problemas reais, a diferentes 
escalas, com base nos 
conhecimentos adquiridos. 
 

A - Linguagens 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. 

Capacidades 

Atitudes 

Responsabilidade 
Cumpre normas e orientações de 
trabalho e segurança 
Concretiza tarefas 

Autonomia 

É persistente 
Tem iniciativa 
Autorregula as emoções e os 
comportamentos 

Relacionamento 
interpessoal 

Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição 
Interage com tolerância 

 



 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

GEOGRAFIA A 

SECUNDÁRIO 

DOMÍNIOS DA 
APRENDIZAGEM COMPETÊNCIAS DESCRITORES 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA DO 

PERFIL DOS ALUNOS 

Conhecimentos 

A. Analisar questões 
geograficamente 
relevantes do 
espaço português. 
 
 
 

B. Problematizar e 
debater as inter-
relações no 
território português 
e com outros 
espaços. 

 
 
 
C. Comunicar e 

participar 

A1. Analisa factos, teorias e/ou 
situações do espaço português. 
 
 
 
 
 
B1. Equaciona medidas concretas 
para a resolução dos problemas 
identificados e/ou inferidos. 
 
B2. Emite opinião evidenciando 
reflexão crítica e/ou argumentação 
fundamentada. 
 
 
 
C1. Apresenta soluções adequadas 
para os problemas em causa. 
 
 

A - Linguagens 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. 

Capacidades 

Atitudes 

Responsabilidade 
Cumpre normas e orientações de 
trabalho e segurança 
Concretiza tarefas 

Autonomia 

É persistente 
Tem iniciativa 
Autorregula as emoções e os 
comportamentos 

Relacionamento 
interpessoal 

Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição 
Interage com tolerância 

 

 


