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Critérios de Avaliação – Disciplina: Geografia/ 8ºano de escolaridade
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

“POPULAÇÃO
E

POVOAMENTO
(50%)

“ATIVIDADES
ECONÓMICAS”

(50%)

Teste escrito

“Processo de trabalho
individual (na sala de

aula)”
(rubrica)

“Trabalho de
pesquisa/Multimédia”

(rubrica)

“Trabalho de Grupo”
(rubrica)

"Trabalho do Aluno
na Sala de Aula"

(Rubrica transversal)

Raciocínio e
resolução de
problemas

Saber científico,
técnico e

tecnológico

Informação e
comunicação

Desenvolvimento
pessoal e

autonomia

Pensamento
crítico e criativo

Relacionamento
interpessoal

Bem-Estar, Saúde
e Ambiente

Conhecimento

Nível 5
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala
portuguesa e global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de
pirâmides etárias; As migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os
fatores de ordem cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a
terciarização da economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade
turística.
- Articula facilmente e com rigor o uso consistente do conhecimento geográfico.
- Mobiliza muito facilmente diferentes fontes de informação geográfica na construção
de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos,
fotografia aérea e TIG.
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a
várias escalas.
- Cumpre a generalidade ou a totalidade das tarefas necessárias à construção do seu
percurso de aprendizagem.
- Seleciona com muita facilidade informação geográfica pertinente.

Nível 4
- Adquire quase plenamente os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala
portuguesa e global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de
pirâmides etárias; As migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os
fatores de ordem cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a
terciarização da economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade
turística.
- Articula com facilidade e com rigor o uso consistente do conhecimento geográfico.
- Mobiliza facilmente diferentes fontes de informação geográfica na construção de
respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos,
fotografia aérea e TIG.
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a
várias escalas.
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- Cumpre a generalidade das tarefas necessárias à construção do seu percurso de
aprendizagem.
- Seleciona com facilidade informação geográfica pertinente.

Nível 3
- Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais:
Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala portuguesa e global;
Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de pirâmides etárias; As
migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os fatores de ordem
cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a terciarização da
economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade turística.
- Articula correntemente o uso consistente do conhecimento geográfico.
- Mobiliza com facilidade as diferentes fontes de informação geográfica na construção
de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos,
fotografia aérea e TIG.
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a
várias escalas.
- Cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem.
- Seleciona com certa facilidade informação geográfica pertinente.

Nível 2
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens
essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala portuguesa e
global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de pirâmides etárias; As
migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os fatores de ordem
cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a terciarização da
economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade turística.
- Articula com alguma dificuldade o uso consistente do conhecimento geográfico.
- Mobiliza com alguma dificuldade as diferentes fontes de informação geográfica na
construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas,
globos, fotografia aérea e TIG.
- Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações
que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a
várias escalas.
- Nem sempre cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de
aprendizagem.
- Seleciona com pouca facilidade informação geográfica pertinente.
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Nível 1
- Não adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens
essenciais: Indicadores demográficos, análise e interpretação à escala portuguesa e
global; Estrutura etária da população - distribuição dos tipos de pirâmides etárias; As
migrações portuguesas e internacionais; A globalização e os fatores de ordem
cultural; Atividades económicas: a Agricultura/Pecuária, a Pesca; a terciarização da
economia; A deslocalização industrial; Impactes da atividade turística.
- Articula com muita dificuldade o uso consistente do conhecimento geográfico.
- Mobiliza com dificuldade as diferentes fontes de informação geográfica na
construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas,
diagramas, globos, fotografia aérea e TIG.
- Identifica-se pouco com o seu espaço de pertença, pouco valorizando a diversidade
de relações que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus
territórios, a várias escalas.
- Não cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem.
- Seleciona com pouca facilidade informação geográfica pertinente.

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.
- Apresenta grande facilidade em mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Expressa, com grande facilidade, tomadas de posição, argumentos e contra-
argumentos sobre diferentes aspetos da realidade.

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.
- Apresenta facilidade em mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Expressa, com facilidade, tomadas de posição, argumentos e contra-argumentos
sobre diferentes aspetos da realidade.

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.
- Apresenta alguma facilidade em mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
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- Expressa, com alguma facilidade, tomadas de posição, argumentos e contra-
argumentos sobre diferentes aspetos da realidade.

Nível 2
- Raramente 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.
- Apresenta dificuldade em mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Expressa, com dificuldade, tomadas de posição, argumentos e contra-argumentos
sobre diferentes aspetos da realidade.

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.
- Apresenta muita dificuldade em mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Expressa, com muita dificuldade, tomadas de posição, argumentos e contra-
argumentos sobre diferentes aspetos da realidade.

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.
- Realiza todas as tarefas que lhe são solicitadas

Nível 4
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
- 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.
- Realiza regularmente as tarefas solicitadas.

Nível 3
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
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- 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.
- Realiza, por vezes, as tarefas solicitadas.

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.
- Realiza, poucas vezes, as tarefas solicitadas.

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 realiza as tarefas solicitadas.

Responsabilidade

Nível 5
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
- Demonstra sempre, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e valores
de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos.

Nível 4
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor,
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Demonstra quase sempre, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e
valores de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos.

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.
- Demonstra, frequentemente, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes
e valores de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos.

Nível 2
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando
a estrutura dos guiões pré-definidos.
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- Demonstra, poucas vezes, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e
valores de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos.

Nível 1
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura
dos guiões pré-definidos.
- Nunca demonstra, durante as aulas e na realização das tarefas, atitudes e valores
de acordo com os previstos nas AE e Perfil dos Alunos.


