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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA A                                                                                                                                                  ANO DE ESCOLARIDADE: 10º ANO 

Domínios 
Tema 
Organizador 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Instrumentos de 
Avaliação A. Analisar questões geograficamente 

relevantes do espaço português 
Valorização 

(%) 
B. Problematizar e debater as inter-

relações no território português e com 
outros espaços 

Valorização 
(%) 

C. Comunicar e participar 

 
Valorização 

(%) 

 
 

A POSIÇÃO DE 
PORTUGAL NA 
EUROPA E NO 

MUNDO 

• Reconhece a importância da localização na 
explicação geográfica, analisando informação 
representada em mapas com diferentes 
escalas e sistemas de projeção. 
 

 
 
 
 

 
40 

• Mobiliza diferentes fontes de informação 
geográfica na construção de respostas para 
os problemas investigados; 

• 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, na 
elaboração de respostas para os problemas 
estudados. 

 
 
 

 
 
50 

• Valoriza a diversidade de relações das 
comunidades e culturas que integram o 
espaço português; 

• Demonstra sentido de 
responsabilidade, manifestado pelo 
cumprimento de tarefas e prazos, 
assiduidade e pontualidade; 

• Comunica usando linguagem verbal, 
técnica e cartográfica correta. 

10 

 
Trabalhos Temáticos: 
Individuais (TI) 
Trabalhos de Grupo (TG) 
 
Trabalhos Sumativos (TS) 
 
Os TI e TG são avaliados por:  
Observação indireta 
(trabalho entregue)  
Observação direta (grelhas 
de avaliação na execução  
/apresentação do trabalho) 
 
Os TS são avaliados por: 
Testes e/ou 
Trabalhos de projeto 
 
 
 
 
Nota: A elaboração dos 
instrumentos de avaliação 
obedece aos pesos relativos 
dos domínios A, B e C, 
explicitando por domínio os 
itens e a respetiva avaliação 
(indicadores e cotações) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS RECURSOS 

NATURAIS DE 

QUE A 

POPULAÇÃO 

DISPÕE  
 

 

• Relaciona a distribuição dos principais 
recursos do subsolo com as principais 
unidades geomorfológicas; 

• Compara a distribuição dos principais 
recursos energéticos e das redes de 
distribuição e consumo de energia com a 
radiação solar e os recursos do subsolo; 

• Descreve a distribuição geográfica e a 
variação anual da temperatura e da 
precipitação e relaciona-as com a circulação 
geral da atmosfera; 

• Identifica a distribuição das principais 
bacias hidrográficas e a sua relação com as 
disponibilidades hídricas; 

• Relaciona as especificidades climáticas, as 
disponibilidades hídricas e os regimes dos 
cursos de água das diferentes regiões 
portuguesas; 

• Relaciona a posição geográfica dos 
principais portos nacionais e a sua relação 
com a direção dos ventos, das correntes 
marítimas, a linha de costa e o relevo 
marinho; 

• Descreve os principais tipos de pesca; 

• Relaciona a pressão sobre o litoral com a 
necessidade do desenvolvimento sustentado 
das atividades de lazer e de exploração da 
natureza. 

40 

 

• Equaciona as potencialidades e limitações 
de exploração dos recursos do subsolo; 

• Infere o potencial de valorização 
económica da radiação solar, apresentando 
exemplos dessas possibilidades; 

• Analisa as situações meteorológicas que 
mais afetam o estado do tempo em Portugal;  

• Relaciona as disponibilidades hídricas com 
a qualidade do abastecimento de água; 

• Recolhe e seleciona informação estatística, 
apresentando conclusões sobre os recursos 
naturais; 

• Discute a situação atual da atividade 
piscatória; 

• Equaciona a importância da ZEE, 
identificando recursos e medidas de 
mitigação de problemas no âmbito da sua 
gestão e controlo; 

• Equaciona a importância do alargamento 
da plataforma continental portuguesa; 

• Apresenta casos concretos reportados em 
fontes diversas relativos à pressão sobre o 
litoral; 

• Mobiliza as Tecnologias de Informação 
Geográfica para localizar, descrever e 
compreender os temas em estudo; 

• Realiza trabalhos, identificando problemas  
e   colocando    questões-chave, 
geograficamente relevantes. 

 

50 

 

• Reflete crítica e fundamentadamente 
sobre as possibilidades de exploração 
sustentável dos recursos naturais de 
Portugal – minerais, energéticos, hídricos 
e marítimos; 

• Demonstra sentido de 
responsabilidade, manifestado pelo 
cumprimento de tarefas e prazos, 
assiduidade e pontualidade; 

• Evidencia empenho e interesse no 
cumprimento das atividades; 

• Comunica usando linguagem verbal, 
técnica e cartográfica correta; 

• Demonstra capacidade de interagir 
colaborativamente com os outros. 10 

  


