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Critérios de Avaliação – Disciplina: Geografia/ 7ºano de escolaridade
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

“A TERRA:
ESTUDOS E

REPRESENTAÇÕES”
(50%)

“MEIO NATURAL”
(50%)

Testes formativos e
sumativos

“Trabalho de
pesquisa”
(rubrica)

“Trabalho de
pesquisa/Multimédia”

(rubrica)

“Trabalho de Grupo”
(rubrica)

"Trabalho do Aluno
na Sala de Aula"

(Rubrica transversal)

Resumo/Esquema
conceptual

(rubrica)

Grelha de observação

Pensamento
crítico e

pensamento
criativo

Raciocínio e
resolução de
problemas

Saber científico,
técnico e

tecnológico

Informação e
comunicação

Desenvolvimento
pessoal e

autonomia

Relacionamento
interpessoal

Conhecimento

Nível 5
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais: formas de orientação e de localização relativa e absoluta;
cálculo de distâncias a partir de mapas com diferentes escalas; formas de
representação da Terra, suas vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas
de Portugal e da União Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas
de relevo e a sua associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das
principais formas do litoral português.
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos,
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções sofridas
ao longo dos tempos.
- Manuseia sempre os materiais e objetos com rigor técnico e científico,
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea.
- Realiza corretamente todas as tarefas.

Nível 4
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais:
formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de distâncias a
partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da Terra, suas
vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da União
Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas
do litoral português.
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos,
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções
sofridas ao longo dos tempos.
- Relaciona de forma muito eficaz a distribuição dos fenómenos, interrelacionando o
espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções sofridas ao longo dos
tempos.
- Manuseia quase sempre os materiais e objetos com rigor técnico e científico,
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea.
- Realiza frequentemente as tarefas de forma correta.
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Nível 3
- Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens
essenciais: formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de
distâncias a partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da
Terra, suas vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da
União Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas
do litoral português.
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos,
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções
sofridas ao longo dos tempos.
- Relaciona de forma eficaz a distribuição dos fenómenos, interrelacionando o
espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções sofridas ao longo dos
tempos.
-- Manuseia, várias vezes, os materiais e objetos com rigor técnico e científico,
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea.
- Realiza várias das tarefas de forma correta.

Nível 2
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens
essenciais: formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de
distâncias a partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da
Terra, suas vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da
União Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas
do litoral português.
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos,
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções
sofridas ao longo dos tempos.
- Relaciona de forma pouco eficaz a distribuição dos fenómenos, interrelacionando
o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções sofridas ao longo dos
tempos.
- Manuseia raramente os materiais e objetos com rigor técnico e científico,
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea.
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- Realiza poucas tarefas de forma correta
Nível 1

- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais:
formas de orientação e de localização relativa e absoluta; cálculo de distâncias a
partir de mapas com diferentes escalas; formas de representação da Terra, suas
vantagens e desvantagens; divisões territoriais políticas de Portugal e da União
Europeia; distribuição climática e respetivos Biomas; formas de relevo e a sua
associação aos cursos dos rios; dinâmica do litoral, localização das principais formas
do litoral português.
- Relaciona de forma extremamente eficaz a distribuição dos fenómenos,
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções
sofridas ao longo dos tempos.
- Não consegue relacionar de forma eficaz a distribuição dos fenómenos,
interrelacionando o espaço natural com o espaço humanizado e as evoluções
sofridas ao longo dos tempos.
- Não manuseia os materiais e objetos com rigor técnico e científico,
nomeadamente: o papel milimétrico; a Bússola; software de representação
cartográfico; mapas; globos; fotografia aérea.
- Não realiza corretamente as tarefas.

Comunicação

Nível 5
- Utiliza adequadamente linguagem científica/específica da disciplina.
- Analisa e interpreta criticamente de forma sempre muito clara e assertiva as
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial.
- Domina totalmente várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o
conhecimento geográfico.
- Potencia sempre a qualidade da informação prestada através de argumentação
válida e seletiva.

Nível 4
- Utiliza, quase sempre de forma adequada, linguagem científica/específica da
disciplina.
- Analisa e interpreta criticamente frequentemente de forma muito clara e assertiva
as interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial.
- Domina frequentemente várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o
conhecimento geográfico.
- Potencia frequentemente a qualidade da informação prestada através de
argumentação válida e seletiva.
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Nível 3
- Utiliza, por vezes de forma adequada, linguagem científica/específica da disciplina.
- Analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva as interações espaciais
de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial.
- Domina, por vezes, várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o
conhecimento geográfico.
- Potencia, por vezes, a qualidade da informação prestada através de argumentação
válida e seletiva.

Nível 2
- Poucas vezes utiliza de forma adequada linguagem científica/específica da
disciplina.
- Analisa e interpreta criticamente, raramente de forma clara e assertiva, as
interações espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial.
- Domina, raramente, várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o
conhecimento geográfico.
- Potencia, raramente, a qualidade da informação prestada através de
argumentação válida e seletiva.

Nível 1
- Não utiliza linguagem científica/específica da disciplina.
- Não analisa e interpreta criticamente de forma clara e assertiva, as interações
espaciais de fenómenos à escala nacional, europeia e mundial.
- Não domina várias linguagens e suportes multimédia que divulgam o
conhecimento geográfico.
- Não Potencia a qualidade da informação prestada através de argumentação válida
e seletiva.

Participação

Nível 5
- Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando muito a qualidade
da sua prestação.
- Apresenta um discurso muito organizado, com vocabulário muito rico e
diversificado.
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 4
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
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- Participa oralmente de forma frequentemente segura e adequada, elevando
frequentemente a qualidade da sua prestação.
- Apresenta um discurso frequentemente organizado, com vocabulário rico e
diversificado.
- Manifesta frequentemente espírito de iniciativa, participando de forma pertinente
e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 3
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
- Participa oralmente de forma muito segura e adequada, elevando razoavelmente a
qualidade da sua prestação.
- Apresenta um discurso razoavelmente organizado, com algum vocabulário rico e
diversificado.
- Manifesta algum espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 2
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
- Participa pouco oralmente de forma segura e adequada, elevando pouco a
qualidade da sua prestação.
- Apresenta um discurso pouco organizado, sem vocabulário rico e diversificado.
- Manifesta pouco espírito de iniciativa, participando pouco de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 1
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
- Não participa oralmente de forma segura e adequada, não elevando a qualidade da
sua prestação.
- Não apresenta um discurso pouco organizado, sem vocabulário rico e
diversificado.
- Não manifesta espírito de iniciativa, não participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar

Responsabilidade

Nível 5
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação dos trabalhos/caderno diário.
- Age sempre eticamente, respeitando os outros.
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- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).

Nível 4
Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando
a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação dos trabalhos/caderno diário.
- Age eticamente, respeitando os outros.
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula.

Nível 3
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação
dos trabalhos/caderno diário.
- Nem sempre age eticamente.
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula.

Nível 2
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando
a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
- Age, por vezes, eticamente.
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.

Nível 1
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura
dos guiões pré-definidos.
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação
dos trabalhos/caderno diário.
- Quase nunca age eticamente.
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da
sala de aula.


