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CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

1. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS 

O programa de geografia tem como finalidade a aquisição de competências gerais, que se subdividem em três 
grandes grupos: cognitivas, operativas e de comunicação, pretendendo-se que na aprendizagem, as competências 
gerais representem, respetivamente: 40%, 45% e 15% dessa aprendizagem.  

 

Domínios de 
Competência  

Competências Específicas Peso 
(%) 

Instrumentos 

A. 
Cognitivo: 

aquisição de 
conhecimento 

científico 

- Utiliza corretamente os conceitos geográficos; 
- Descreve e interpreta situações geográficas; 
- Compreende os conceitos geográficos de forma a construir uma visão integrada da 
Geografia como ciência.  
- Reconhece a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos 
geográficos.  
- Reconhece situações problemáticas relativas ao uso do espaço geográfico, 
propondo soluções fundamentadas para a sua resolução.  
- Compreende a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão dos recursos em 
regiões de desigual desenvolvimento.  
- Reconhece a importância do ordenamento do território no atenuar das 
desigualdades de desenvolvimento.  
- Identifica as potencialidades do território e as medidas para a sua valorização.  
- Compreende a estruturação do território nacional em diferentes escalas de análise.  
- Compreende a interação do território nacional com outros espaços, particularmente 
o espaço ibérico e o europeu.   

40 

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) 
Portfolios 
 
Os TS são avaliados 
por: 
Testes e/ou 
Trabalhos de projeto 
Portfolios 
 
 
 
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) 
 

 
 

B. 
Operativo: 

aplicação do 
conhecimento 
em contextos 
diversificados 

- Utiliza os métodos indutivo e dedutivo no estudo dos fenómenos geográficos; 
- Utiliza o processo de inferência para interpretar documentos geográficos, 
encaminhar a pesquisa, responder a problemas ou levantar novos problemas; 
- Sistematiza dados, dando-lhes coerência e organizando-os em categorias na procura 
de modelos explicativos de organização do território; 
- Utiliza técnicas de expressão gráfica e cartográfica, tratando a informação de forma 
correta e adequada aos fenómenos em análise e rentabilizando o uso das Tecnologias 
de Informação e de Comunicação (TIC); 
- Evidencia atitudes de rigor, de curiosidade, de honestidade e de perseverança face 
ao conhecimento e aos trabalhos de carácter científico.  
- Desenvolve o espírito de tolerância e a capacidade de diálogo crítico em processos 
de trabalho cooperativo, de pesquisa e de comunicação da informação.  
- Interessa-se pela conciliação entre o crescimento económico e a melhoria da 
qualidade de vida das populações, valorizando o património natural e o património 
cultural.  
- Evidencia atitudes de respeito pelo uso dos recursos de modo a legá-los às gerações 
vindouras em condições de serem utilizados.  
- Evidencia atitudes e práticas quotidianas assentes numa ética ambiental.  
- Evidencia uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território.  
- Avalia o contributo das TIC como fator de desenvolvimento e de utilização individual 
e social do espaço geográfico.  
- Interessa-se pela participação cívica nos processos de desenvolvimento territorial. 
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C. 
Comunicação: 
utilização de 
linguagem 
adequada 

- Linguagem científica correta e rigorosa; 
- Expressão escrita correta e clara; 
- Exposição oral clara; 
- Lê mapas de diferentes tipos e escalas; 
- Utiliza a representação gráfica e cartográfica para expressar fenomenos 
geográficos. 
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2. Classificação das aprendizagens 

A classificação das aprendizagens é determinada pelos instrumentos de avaliação utilizados que aferem a 
aquisição das competências de acordo com as respetivas %, ou seja, em cada instrumento avalia-se 40% de 
competências cognitivas, 45% operacionais e 15% de comunicação. 

Os critérios de classificação valorizam os desempenhos máximos que os alunos evidenciam em diferentes 
instrumentos de avaliação.  

Os instrumentos de avaliação podem ser usados individualmente ou globalmente através de portfolios. 

Os critérios de avaliação dos trabalhos individuais e de grupo integram competências sociais consideradas no 
sentido da responsabilização os alunos no trabalho em aula e no fomento dos valores básicos de cidadania ativa. 

 
 

2.1 Peso da classificação dos instrumentos de avaliação na classificação de cada módulo 
 

Trabalhos sumativos 50% 

Trabalhos em grupo: 
Observação indireta (trabalho entregue)  
Observação direta (grelhas de avaliação da execução/apresentação do trabalho) 

 

25% 

Trabalhos Individuais: 
Observação indireta (trabalho entregue)  
Observação direta (grelhas de avaliação da execução/apresentação do trabalho) 

 

25% 

 

2.2 Instrumentos de avaliação a ser considerado para efeitos de classificação no final de módulo 
 

1. Em cada módulo são considerados para efeitos de classificação, no mínimo, um instrumento de cada tipo: 
trabalho sumativo, trabalho de grupo e trabalho individual, tendo em atenção a respetiva duração; 

2. Todos os instrumentos considerados para efeitos de classificação são objeto de registo e conhecimento dos 
alunos; 

3. Em cada módulo devem, preferencialmente, existir mais do que 3 instrumentos considerados como mínimo; 

4. Nos módulos cuja duração ou tipologia das competências a adquirir o justifiquem, alguns dos tipos de 
instrumentos considerados podem ser substituídos por outros que se revelem mais eficazes, mantendo a 
existência obrigatória de instrumentos de avaliação de caráter sumativo e de caráter formativo/aplicação 
prática; 

1. Os instrumentos de avaliação podem utilizar várias escalas, escala contínua de 0 a 20 valores, escala de 
pontos (ex.: 5 pontos ou 10 pontos), etc. No final de cada módulo é determinada a classificação na escala 0 a 
20 valores a partir dos vários instrumentos utilizados, que asseguram na sua elaboração o peso relativo de 
cada domínio de competências; 

5. A classificação de cada módulo é determinada pela fórmula: 0,5* (média à décima dos instrumentos 
sumativos) + 0,25* (média à décima dos trabalhos individuais) + 0,25* (média à décima dos trabalhos de 
grupo): 

CF= 50%IS+25%TI+25%TG; 

6. A classificação final resulta do arredondamento à unidade do valor determinado pela fórmula CF. 

 
 
 

(A vigorar no ano letivo de 2019/2020) 

 

 


