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Domínio de 
competências 

Peso 
Classificativo 

Competências 
associadas 

Indicadores de sucesso e formativos Instrumentos de avaliação Classificação 

Básicas 40% 

Quadro I 

 
▪ Cada domínio de competência é 

avaliado, no mínimo, por 3 
instrumentos de avaliação que 
respeitam o peso relativo 
definido, garantindo a realização 
mínima de 5 instrumentos por 
módulo. 
 

▪ Sucesso: cada domínio de 
competências necessita ser 
demonstrado, num mínimo por 3 
dos instrumentos utilizados. 
A inexistência dessa 
demonstração implica uma 
recuperação da aprendizagem. 

 
- Resolução de 
problemas; 
- Atividades de 
descoberta guiada; 
- Estudo de casos; 
- Projetos; 
- Listas de verificação; 
- Grelhas de registo do 
aluno e do professor; 
- Testes de 
conhecimento; 
- Outros 
 
 
 
Procedimentos a adotar 
em momentos de 
avaliação: 
- Trabalhos individuais 
escritos e orais 
- Trabalhos de grupo 

 

 
 
 
 
▪ A classificação dos módulos é 

determinada pela média aritmética 
simples das classificações obtidas 
nos instrumentos de avaliação 
realizados, na escala de 0 a 20 
valores, assegurando o peso 
relativo dos domínios de 
competências. 

Específicas 50% 

Sociais 10% 



 

   Quadro I 

Competências Básicas, Específicas e Sociais 

D Área Competências Associadas às Aprendizagens de Geografia 

A.  

Leitura 

1. Lê mapas, gráficos e dados estatísticos; 
2. Lê textos selecionados sobre os conteúdos trabalhados; 
3. Analisa, com detalhe, informação relevante para o desenvolvimento de trabalhos e projetos; 
4. Lê e revê textos para adequar a linguagem e conteúdo em função dos objetivos. 

Escrita 
1. Redige relatórios resultantes de pesquisas, com linguagem adequada; 
2. Escreve textos síntese de pesquisas efetuadas; 
3. Redige textos para apresentações orais com conteúdo e linguagem apropriados. 

Comunicação Oral 

1. Responde a questões colocadas com linguagem clara e adequada; 
2. Organiza um discurso coerente e lógico, nas apresentações; 
3. Ouve, para responder de modo adequado, integrando o outro na conversa; 
4. Apresenta e discute ideias colaborativamente, com um discurso claro, simples e compreensível. 

Uso Documental e estatístico 

1. Pesquisa e recolhe dados necessários ao desenvolvimento de trabalhos; 
2. Constrói e lê tabelas e listas, nas quais inseres dados; 
3. Interpreta e analisa gráficos, estatísticas e outros documentos relevantes ao tema-problema em análise. 

Uso de tecnologias digitais 

1. Usa a internet para encontrar informações; 
2. Usa o processador de texto para elaborar textos, usando os recursos de formatação adequados; 
3. Usa software gráfico para criar apresentações, publicações ou gerir sites criados em projetos; 
4. Usa software de comunicação. 

Pesquisa de Informação 
1. Identifica fontes e localiza informações no desenvolvimento de trabalhos e projetos; 
2. Encontra informações relevantes sobre os temas-problema em análise. 

B.  

Raciocínio e resolução de 
problemas 

1. Identifica os conceitos teóricos presentes numa situação/problema; 
2. Explica com correção os conceitos teóricos identificados num tema/problema; 
3. Interpreta os temas/problemas com os conceitos teóricos adequados; 
4. Obtêm informações e fontes para resolver um problema no âmbito dos temas em estudo; 
5. Ouve sugestões e fornece opiniões e explicações, no trabalho colaborativo, de planeamento e realização de trabalhos de projeto; 
6. Aplica estratégias de correção a problemas identificados. 

Pensamento 
Crítico 

1. Avalia a adequação das suas escolhas por referência ao conhecimento técnico e teórico em que se integram; 
2. Avalia as pesquisas e materiais de trabalho por referência aos conteúdos e objetivos respetivos; 
3. Avalia a adequação e eficácia das propostas que apresenta. 

Tomada de Decisão 
1. Seleciona com autonomia e independência as estratégias para desenvolver um trabalho; 
2. Escolhe os recursos técnicos e teóricos para os projetos que desenvolve; 
3. Partilha com colegas ou outros uma decisão, em situações de trabalho coletivo. 

Uso significativo de memória 
1. Lembra-se, em termos gerais do que correu bem e mal em situações anteriores, para melhorar; 
2. Lembra-se de mensagens-chave, factos, números e partes de textos a serem usados durante apresentações; 
3. Lembra-se de elementos teóricos relevantes para usar em novas produções e onde pesquisar os elementos em falta. 

C.  
Sociais 

1. É responsável; 
2. Respeita os outros e a si mesmo; 
3. Tem espírito de superação; 
4. Apresenta índices de assiduidade e pontualidade que promovem o desenvolvimento do trabalho. 

     Nota: D – Domínio de Competências: A- Competências Básicas; B- Competências Específicas; C – Competências Sociais                                                                   (a vigorar a partir de 2019/2020) 

    


