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MÓDULOS 
 

 
DOMÍNIOS 

 
CRITÉRIOS 

 
PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

 
Inicial – A 
posição de 
Portugal na 
Europa e no 
Mundo. 
 
1 – A população, 
utilizadora de 
recursos e 
organizadora de 
espaços 
 
2 – Os recursos 
naturais de que 
a população 
dispõe: usos, 
limites e 
potencialidades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Análise de 
questões 

geograficamente 
relevantes do 

Espaço 
Português 

40 % 
 

 
Problematização 

e debate das 
inter-relações 
no território 

português e com 
outros espaços 

40% 
 

 
 
Comunicação e 

interação  
20% 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Aquisição 
- Aplicação  
- Argumentação 
- Correção 
- Adequação 
- Autonomia 
- Responsabilidade 
- Participação 
 
 
 
 
 
 

 18-20 valores 
- Lê e apresenta rigorosamente fontes de informação geográfica. 
- Analisa factos, teorias e faz extrapolações de dados assertivamente. 
- Relaciona corretamente os conhecimentos geográficos, a localização e as inter-
relações espaciais entre fenómenos. 
- Representa de forma adequada informação gráfica, cartográfica e estatística. 
- Formula hipóteses, aplica conhecimentos, problematiza situações propondo 
soluções. 
- Compreende a multifuncionalidade do território português nas suas múltiplas 
variáveis físicas e humanas. 
- Interpreta corretamente enunciados escritos e orais. 

- Trabalhos de 
pesquisa e/ou 
Relatórios 
(rubrica) 
 
Trabalhos de 
grupo/Atividades 
orientadas 
(rubrica) 
 
- Testes 
 
- Apreciação crítica-
comentário/Debate 
(rubrica) 
 
- Trabalho de 
campo/Estudo de 
caso 
 
- Apresentação 
oral/Flyer/Simulação 
(rubrica) 

 
- Informação e 
Comunicação 
 
- Linguagens e 
textos 
 
- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
 
- Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas 
 
Pensamento 
Crítico e Criativo 
 
- Desenvolvimento 
Pessoal e 
Autonomia 
 
 
. Relacionamento 
Interpessoal 
 
- Sensibilidade 
Estética e Artística 
 

 

14-17 valores 
Integra descritores do nível anterior e posterior 

Suficiente: 10-13 valores 
- Lê e apresenta, com algumas imprecisões, fontes de informação geográfica. 
- Analisa factos, teorias e faz extrapolações de dados nem sempre de forma 
correta. 
- Relaciona, com algumas incorreções, os conhecimentos geográficos, a localização 
e as inter-relações espaciais entre fenómenos. 
- Apresenta algumas lacunas em representar informação gráfica, cartográfica e 
estatística. 
- Apresenta algumas dificuldades em formular hipóteses, aplicar conhecimentos, 
problematizar situações propondo soluções 
- Compreende satisfatoriamente a multifuncionalidade do território português nas 
suas múltiplas variáveis físicas e humanas. 
- Interpreta, com algumas incorreções, os enunciados escritos e orais. 

8-9 valores 
Integra descritores do nível anterior e posterior 

http://www.aevt.pt/


 1-7 valores 
- Lê e apresenta, com muitas imprecisões, fontes de informação geográfica. 
- Analisa, com muitas falhas, factos, teorias e faz extrapolações de dados de forma 
incorreta. 
- Relaciona, com muitas incorreções, os conhecimentos geográficos, a localização 
e as inter-relações espaciais entre fenómenos. 
- Apresenta muitas lacunas e imprecisões em representar informação gráfica, 
cartográfica e estatística. 
- Apresenta muitas dificuldades em formular hipóteses, aplicar conhecimentos, 
problematizar situações. 
-Revela muitas dificuldades em compreender a multifuncionalidade do território 
português nas suas múltiplas variáveis físicas e humanas. 
- Interpreta, com muitas incorreções, os enunciados escritos e orais. 
 

 


