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ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

Disciplina: GEOGRAFIA                  7º ano 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PERFIIS DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 
 

 
CRITÉRIOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Localização geográfica 

 

 

60% 

Fichas formativas 

 

Trabalhos 

(individual/pares/grupo) 

 

Testes escritos de avaliação 

 

Guiões de exploração 

 

Relatórios de atividades 

 

Ferramentas e aplicações digitais 

 

Apresentação de trabalhos 

 

Grelhas de observação 

 

 

 

Inter-relações entre fenómenos geográficos 

 

 

15% 

 

Análise e tratamento gráfico e cartográfico da informação geográfica 

 

10% 

 

Comunicação e participação 
 

15% 
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Critérios  
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

5 
Muito Bom 

4 
Bom 

3 
Suficiente 

2 
Insuficiente 

1 
Muito Insuficiente 
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 Identifica corretamente as 

diferentes representações da 

superfície da Terra. 

 

 

 Localiza com rigor diferentes 

lugares da superfície da Terra, 

envolvendo-se ativa e 

eficazmente nas tarefas. 

 

 

 

 Descreve de forma completa 

a localização relativa e absoluta 

de um lugar, identificando 

corretamente os conceitos 

mobilizados.  

 

 

 

 Localiza de forma correta os 

fenómenos naturais e humanos.  

 

 

 Calcula de forma correta a 

distância entre dois lugares, em 

itinerários definidos, usando a 

escala do mapa e envolvendo-se 

ativamente nas tarefas 

 

 

 Compara corretamente e de 

forma autónoma a distribuição 

geográfica de fenómenos 

naturais e humanos. 

 Identifica, geralmente de 

forma correta, as diferentes 

representações da superfície da 

Terra. 

 

 Localiza, de forma 

geralmente rigorosa, diferentes 

lugares da superfície da Terra, 

envolvendo-se de forma 

globalmente ativa e eficaz nas 

tarefas. 

 

 Descreve de forma geralmente 

completa a localização relativa e 

absoluta de um lugar, 

identificando, quase sempre, 

corretamente os conceitos 

mobilizados.  

 

 

 Localiza de forma 

globalmente correta os 

fenómenos naturais e humanos. 

 

 Calcula de forma globalmente 

correta a distância entre dois 

lugares, em itinerários definidos, 

usando a escala do mapa e 

envolvendo-se geralmente de 

forma ativa nas tarefas 

 

 Compara, geralmente de 

forma correta, a distribuição 

geográfica de fenómenos 

naturais e humanos, com 

orientação pontual. 

 Identifica com incorreções 

pontuais as diferentes 

representações da superfície da 

Terra. 

 

 Localiza, de forma 

pontualmente rigorosa, 

diferentes lugares da superfície 

da Terra, envolvendo-se de 

forma pontualmente ativa e 

eficaz nas tarefas. 

 

 Descreve com lacunas 

pontuais a localização relativa e 

absoluta de um lugar 

identificando, frequentemente de 

forma correta, os conceitos 

mobilizados. 

 

 

 Localiza de forma 

parcialmente correta os 

fenómenos naturais e humanos. 

 

 Calcula com lacunas a 

distância entre dois lugares, em 

itinerários definidos, usando a 

escala do mapa e envolvendo-se 

pontualmente nas tarefas 

 

 

 Compara a distribuição 

geográfica de fenómenos 

naturais e humanos, com lacunas 

pontuais e orientação 

sistemática. 

 Identifica com incorreções 

sistemáticas as diferentes 

representações da superfície da 

Terra. 

 

 Localiza sem rigor diferentes 

lugares da superfície da Terra, 

envolvendo-se sem eficácia nas 

tarefas. 

 

 

 

 Descreve com lacunas 

sistemáticas a localização relativa 

e absoluta de um lugar, 

raramente identificando de 

forma correta os conceitos 

mobilizados. 

 

 

 Localiza com incorreções 

sistemáticas os fenómenos 

naturais e humanos. 

 

 Calcula com lacunas 

sistemáticas a distância entre dois 

lugares, em itinerários definidos, 

usando a escala do mapa e 

envolvendo-se raramente nas 

tarefas 

 

 Raramente compara a 

distribuição geográfica de 

fenómenos naturais e humanos, 

mesmo com ajuda sistemática. 

 

 

 

 

 

 

O aluno de perfil (1) é 

aquele que tem baixo 

nível de assiduidade / 

frequência irregular das 

atividades letivas e/ou 

um desempenho 

praticamente nulo, e, 

por isso, não é possível 

a recolha de elementos 

de avaliação que 

possam fundamentar a 

atribuição de um nível 

superior. 
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 Identifica corretamente 

conceitos e fenómenos 

geográficos. 

 

 

 Relaciona de forma 

pertinente os fatores de 

distribuição/evolução dos 

fenómenos geográficos. 

  

 

 Estabelece inter-relações 

entre fenómenos naturais e 

humanos, de forma autónoma. 

 

 

 

 Problematiza corretamente 

os impactos de diferentes 

fenómenos geográficos. 

 

 

 Identifica soluções adequadas 

aos problemas de natureza 

geográfica, revelando sentido 

crítico. 

 

 

 Identifica geralmente de 

forma correta conceitos e 

fenómenos geográficos. 

 

 Relaciona de forma 

globalmente pertinente os 

fatores de distribuição/evolução 

dos fenómenos geográficos. 

 

 

 Estabelece inter-relações 

geralmente corretas entre 

fenómenos naturais e humanos, 

com ajuda pontual. 

 

 

 Problematiza de forma 

globalmente correta os impactos 

de diferentes fenómenos 

geográficos. 

 

 Identifica soluções 

globalmente adequadas aos 

problemas de natureza 

geográfica, revelando sentido 

crítico 

 

 Identifica ocasionalmente de 

forma correta conceitos e 

fenómenos geográficos. 

 

 Refere os fatores de 

distribuição/evolução dos 

fenómenos geográficos, 

relacionando-os de com alguma 

pertinência. 

 

 Estabelece inter-relações 

entre fenómenos naturais e 

humanos com lacunas pontuais e 

necessitando frequentemente de 

orientação. 

 

 Problematiza   de forma 

pontualmente correta os 

impactos de diferentes 

fenómenos geográficos. 

 

 Identifica, com lacunas 

pontuais, soluções para os 

problemas de natureza 

geográfica, revelando 

pontualmente sentido crítico. 

 

 Raramente identifica de 

forma correta conceitos e 

fenómenos geográficos. 

 

 Raramente refere os fatores 

de distribuição/evolução dos 

fenómenos geográficos e não os 

relaciona corretamente. 

 

 

 Raramente estabelece inter-

relações entre fenómenos 

naturais e humanos, mesmo com 

orientação sistemática. 

 

 

 Problematiza os impactos de 

diferentes fenómenos 

geográficos, com incorreções 

sistemáticas. 

 

 Apenas identifica soluções 

desajustadas aos problemas de 

natureza geográfica, raramente 

revelando sentido crítico. 

 

 

 

 

 

O aluno de perfil (1) é 

aquele que tem baixo 

nível de assiduidade / 

frequência irregular das 

atividades letivas e/ou 

um desempenho 

praticamente nulo, e, 

por isso, não é possível 

a recolha de elementos 

de avaliação que 

possam fundamentar a 

atribuição de m nível 

superior. 
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 Explicita corretamente os 

elementos fundamentais à leitura 

de um mapa ou gráfico. 

 

 

 Constrói/completa 

documentos geográficos 

diversificados, denotando rigor 

na sua execução e assumindo 

responsabilidade na realização 

das tarefas. 

 

 

 Descreve de forma correta a 

distribuição/evolução de 

fenómenos geográficos. 

 

 

 Utiliza de forma eficaz 

ferramentas TIC para representar 

os fenómenos geográficos. 

 

 

 Explicita, de forma 

globalmente correta, os 

elementos fundamentais à leitura 

de um mapa ou gráfico. 

 

 Constrói/completa, de forma 

globalmente rigorosa, 

documentos geográficos 

diversificados, assumindo 

geralmente responsabilidade na 

realização das tarefas. 

 

 

 Descreve de forma 

globalmente correta a 

distribuição/evolução de 

fenómenos geográficos. 

 

 Utiliza de forma geralmente 

eficaz ferramentas TIC para 

representar os fenómenos 

geográficos. 

 

 Explicita com incorreções 

pontuais os elementos 

fundamentais à leitura de um 

mapa ou gráfico. 

 

 Constrói/completa, de forma 

pontualmente rigorosa, 

documentos geográficos 

diversificados, assumindo 

pontualmente responsabilidade 

na realização das tarefas. 

 

 

 Descreve de forma 

pontualmente correta a 

distribuição/evolução de 

fenómenos geográficos. 

 

 Utiliza de forma 

ocasionalmente eficaz 

ferramentas TIC para representar 

os fenómenos geográficos. 

 

 

 Explicita com incorreções 

sistemáticas os elementos 

fundamentais à leitura de um 

mapa ou gráfico. 

 

 Constrói/completa de 

documentos geográficos 

diversificados, com imprecisões 

sistemáticas e revelando 

irresponsabilidade na realização 

das tarefas. 

 

 

 Descreve com incorreções 

sistemáticas a 

distribuição/evolução de 

fenómenos geográficos. 

 

 Utiliza sem eficácia ferramentas 

TIC para representar os 

fenómenos geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno de perfil (1) é 

aquele que tem baixo 

nível de assiduidade / 

frequência irregular das 

atividades letivas e/ou 

um desempenho 

praticamente nulo, e, 

por isso, não é possível 

a recolha de elementos 

de avaliação que 

possam fundamentar a 

atribuição de um nível 

superior. 
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 Relata situações relevantes 

de complementaridade e 

interdependência entre regiões, 

países ou lugares na gestão de 

recursos naturais. 

 

 

 Aprecia criticamente, com 

propriedade, a necessidade de 

sensibilização para a proteção da 

paisagem, do património e do 

ambiente. 

 

 

 Participa com eficácia, e 

sentido de oportunidade em 

situações de interação oral. 

 

 Interage com os outros de 

forma tolerante e empática. 

 

 

 Coopera com os outros, 

negociando soluções adequadas 

para as tarefas/problemas. 

 

 Intervém voluntariamente na 

mediação/resolução de conflitos. 

 

 

 

 

 Relata situações globalmente 

relevantes de 

complementaridade e 

interdependência entre regiões, 

países ou lugares na gestão de 

recursos naturais. 

 

 Aprecia criticamente, com 

relativa propriedade, a 

necessidade de sensibilização 

para a proteção da paisagem, do 

património e do ambiente. 

 

 

 Participa geralmente com 

eficácia e de forma oportuna em 

situações de interação oral. 

 

 Interage com os outros de 

forma globalmente tolerante e 

empática.  

 

 Coopera com os outros, 

propondo soluções adequadas 

para as tarefas/problemas. 

 

 Intervém globalmente, de 

forma voluntária, na 

mediação/resolução de conflitos. 

 

 

 

 

 Relata situações 

pontualmente relevantes de 

complementaridade e 

interdependência entre regiões, 

países ou lugares na gestão de 

recursos naturais. 

 

 Aprecia criticamente, com 

incorreções pontuais, a 

necessidade de sensibilização 

para a proteção da paisagem, do 

património e do ambiente. 

 

 

 Participa ocasionalmente com 

eficácia e sentido de 

oportunidade em situações de 

interação oral. 

 Interage com os outros de 

forma pontualmente tolerante e 

empática.  

 Coopera com os outros 

propondo pontualmente, 

soluções adequadas para as 

tarefas/problemas. 

 Intervém pontualmente, de 

forma voluntária ou quando 

solicitado, na 

mediação/resolução de conflitos. 

 

 Relata situações pouco 

relevantes de 

complementaridade e 

interdependência entre regiões, 

países ou lugares na gestão de 

recursos naturais. 

 

 Aprecia criticamente, com 

incorreções sistemáticas, a 

necessidade de sensibilização 

para a proteção da paisagem, do 

património e do ambiente. 

 

 

 Participa, embora sem eficácia 

e sem sentido de oportunidade 

em situações de interação oral. 

 

 Interage com os outros de 

forma irrefletida/ não 

ponderada. 

 Raramente coopera com os 

outros. 

 

 

 Intervém na mediação, apenas 

quando solicitado, sem 

contribuir para a resolução de 

conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno de perfil (1) é 

aquele que tem baixo 

nível de assiduidade / 

frequência irregular das 

atividades letivas e/ou 

um desempenho 

praticamente nulo, e, 

por isso, não é possível 

a recolha de elementos 

de avaliação que 

possam fundamentar a 

atribuição de um nível 

superior. 
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