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Departamento: Ciências Sociais e Humanas                                                                                                                Ano de escolaridade: 7.º, 8.º Ano  

Disciplina Geografia 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 

valores do 
Perfil do Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Insuficiente 
Revela 

dificuldade em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

(D1) 
Localizar e 

compreender os 
lugares e as 

regiões 
 

40% 

 Localizar, no espaço e no tempo de lugares, fenómenos geográficos (físicos e humanos) e processos 
que intervêm na sua configuração, em diferentes escalas, usando corretamente o vocabulário 
geográfico. 

 Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas 
investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, 
Google Maps, Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 

 Identificar 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.  

 Recolher, tratamento e interpretação de informação geográfica e mobilização da mesma na 
construção de respostas para os problemas estudados. Representação gráfica, cartográfica e 
estatística da informação geográfica.  

 Investigar problemas ambientais e sociais, ancorado em questões geograficamente relevantes (o quê, 
onde, como, porquê e para quê).  

  Representar graficamente, cartográfica e estatística da informação geográfica, proveniente de 
trabalho de campo (observação direta) e de diferentes fontes documentais (observação indireta) e sua 
mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados. 

 
A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J 

 
- Testes escritos 
 
- Trabalhos de 
pesquisa 
individuais e 
/ou de grupo  
 
- Questões de 
aula 
 
- Guiões de 
actividades 
 
- Observação 
direta 
- Grelhas de 
observação 
(registo em 
grelhas ao longo 
do ano letivo) 
- Auto e 
heteroavaliação 

(D2) 
 Problematizar e 
debater as inter-
relações entre 
fenómenos e 

espaços 
geográficos. 

40% 

 

 Aplicar o conhecimento geográfico, do pensamento espacial e das metodologias de estudo do 
território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, comunicar e intervir em 
problemas reais, a diferentes escalas. 

 Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente relevantes, 
a nível económico, político, cultural e ambiental, a diferentes escalas. 

 Comunicar os resultados da investigação, mobilizando a linguagem verbal, estatística, gráfica e 
cartográfica, adequada ao contexto.  
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(D3) Comunicar e 
participar 

20% 

 

 Comunicar os resultados da investigação, usando a linguagem verbal, estatística e cartográfica. 

 Realizar o TPC e outras atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras 

atividades práticas. 

 Aceitar pontos de vista diferentes – espírito de cidadania, tolerância e solidariedade (Respeito pelas 

diferenças de características, crenças, culturas ou opiniões). 

 Memorizar, compreender, consolidar e mobilizar de saberes intra e interdisciplinares.  

 Responsabilizar ao nível de regras nas dimensões atitudinal, assiduidade, pontualidade e material 

necessário, organização do caderno diário; capacidade crítica e interventiva e espírito inovador e 

empreendedor. 

 Ter comportamento cívico e responsável 

a), b), c), d), e)  

Legenda: 
Áreas de competência do perfil do aluno 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento interpessoal; 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; 
J - Consciência e domínio do corpo 
Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

 


