
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ANO LETIVO 2018/2019 
 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 85 % 

DOMÍNIOS DE CONTEÚDO 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES TRANSVERSAIS A TODOS OS DOMÍNIOS 

E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

Utilização de fontes/Tratamento da informação 

   *Pesquisa, seleção, organização, tratamento e produção de 

informação; 
     * Apresentação de resultados. 
 

Leitura e Interpretação de documentos 

      *Escritos; 
      *Gráficos; mapas; globos; quadros de dados; esquemas e outros 
documentos de interesse Geográfico. 
 

Comunicação em Geografia 

   * Utilização do vocabulário Geográfico; 
  * Exprimir –se de forma clara; 
  * Emitir opiniões fundamentadas. 
 

Compreensão Geográfica  

    *Localização de lugares e fenómenos;   
      * Conhecimento de lugares e regiões;     
      * Dinamismo das inter-relações entre espaços. 

 Teste de avaliação e/ou trabalho de 
investigação com apresentação oral 
(individual/grupo) com ponderação de 
um teste. 

 Exercício semanal de compreensão e 
comunicação em Geografia. 

 Interpretação e apresentação de 
notícias “alusivas aos temas abordados 
nas aulas ao longo de cada período. 

 Intervenções orais e fichas de 
trabalho/exercícios/questões aula. 

 Ficha de auto e heteroavaliação 

 
 

         60% 
 
 

 
         10% 
 
 
            5% 
 
 
 

10% 

ÁREAS TRANSVERSAIS - 15% 

Comportamentos 
Compreensão e expressão em língua portuguesa  
Capacidade de expressão oral e escrita e compreensão das ideias 
essenciais em diferentes situações de comunicação.  

Utilização das TIC – Tecnologias da Informação e 
Comunicação * 

Utiliza as TIC nas tarefas de construção de conhecimento. 

Grelha de registo de observação/ Ocorrências 
 

Grelha de registo de observação e de avaliação 
 

Grelha de registo de observação e grelhas de 
avaliação de apresentação de trabalhos 

5% 

5% 

5% 

 

 Quando num período letivo este parâmetro de avaliação não for utilizado, será revertido para o parâmetro das áreas transversais – 
“Compreensão e expressão em língua portuguesa”. 
 

A ponderação atribuída à compreensão e expressão da Língua Portuguesa no valor de 5% será atribuída de acordo com as seguintes 
percentagens e descritores de desempenho: 
 

 

No que respeita ao domínio dos “Comportamentos” (5%) a ponderação far-se-á da seguinte forma:  
 

Nº de incidências/registos Ponderação 

0 100% 

1-2 89% 

3 69% 

4-5 49% 

+ 5 19% 

 
A Coordenadora 

Maria Luísa Leite 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico - 07 de setembro de 2018 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DO 3.º CICLO – 8.º E 9.º ANOS 

Percentagens Descritores 

5% 
Apresenta uma produção escrita clara com articulação de ideias e argumentos objetivos, sem erros ortográficos e utilizando o 
vocabulário correto, quer o de natureza científica quer o do domínio da expressão escrita. 

3% 
Apresenta uma produção escrita com clareza razoável, articula as ideias e argumenta de modo satisfatório. Comete alguns erros 
ortográficos e revela alguma dificuldade no uso da terminologia adequada quer ao nível científico, quer no domínio da 
expressão escrita. 

0% 
 Apresenta uma produção escrita sem objetividade e confusão de ideias. Não consegue utilizar um vocabulário correto, quer de 
natureza científica quer no domínio da expressão escrita. Comete variadíssimos erros ortográficos.   


