
 
 
 
 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Módulo 5 - B3 - O Quadro Natural de Portugal – A Água (26 lições) – 2ºB 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e                             
pensamento 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. 
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DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO 

ALUNO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

  

CONHECIMENTOS 

 
- As grandes bacias hidrográficas 
- As redes hidrográficas  
- As águas subterrâneas 
- A gestão dos recursos hídricos  
-Os recursos hídricos nos    
arquipélagos dos Açores e da     
Madeira. 

 
 

 
 
 

 
 

40 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

- Compreender os conceitos geográficos de forma a construir uma visão integrada 
da Geografia como ciência. 
• Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos 
geográficos. 
• Reconhecer situações problemáticas relativas ao uso do espaço geográfico, 
propondo soluções fundamentadas para a sua resolução. 
• Compreender a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão dos 
recursos em regiões de desigual desenvolvimento. 
• Reconhecer a importância do ordenamento do território no atenuar das 
desigualdades de desenvolvimento. 
• Avaliar as potencialidades do território, propondo medidas para a sua 
valorização. 
• Compreender a estruturação do território nacional em diferentes escalas de 
análise. 
• Compreender a interação do território nacional com outros espaços, 
particularmente o espaço ibérico e o europeu. 

 

APTIDÕES 

-Identifica de situações/tendências,   
tanto ao nível local como regional;  
-Identifica dos fatores explicativos e     
estabelecimento de relações de    
causalidade, tanto ao nível geral     
como regional;  
-Identifica dos principais   
problemas, suas causas e    
implicações;  

 
 
 
 

40 

- Utilizar os métodos indutivo e dedutivo no estudo dos fenómenos geográficos. 
• Utilizar o processo de inferência para interpretar documentos geográficos, 
encaminhar a pesquisa, responder a problemas ou levantar novos problemas 
• Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os em categorias na 
procura de modelos explicativos de organização do território. 
• Utilizar técnicas de expressão gráfica e cartográfica, tratando a informação de 
forma correta e adequada aos fenómenos em análise e rentabilizando o uso das 
Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC). 
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-Identifica de potencialidades   
relevantes, seu significado e    
amplitude;  
-Identifica de medidas existentes e     
possíveis, tanto de combate aos     
problemas como de valorização das     
potencialidades, debate acerca da    
sua natureza, pertinência e    
aplicabilidade.  

ATITUDES 

 
-Colabora com os outros. 
-Reconhece e considera opiniões    
alheias. 
-Procura e aprofunda informação. 
-Argumenta e debate ideias    
próprias e as dos outros. 
-Analisa criticamente o seu    
posicionamento perante os   
problemas do mundo   
contemporâneo. 
 

 
 

20% 

● Assiduidade e pontualidade. 

● Cumprimento de regras e comportamento adequado. 

● Reconhece e considera opiniões alheias. 

● Argumenta e debate ideias próprias e as dos outros. 

● Espírito crítico em relação aos conteúdos geográficos. 

● Responsabilidade na realização das tarefas. 

● Analisa criticamente o seu posicionamento perante os problemas do mundo          

contemporâneo. 

 

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os                            
alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno. 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina. 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno 

Módulos a lecionar no ano letivo 

1.º Período 



 
 
 
 
 

 

Níveis dos descritores de desempenho: 
CONHECIMENTOS | 40% 
COMUNICAÇÃO/EXPRESSÃO E INTERPRETAÇÃO 

 
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFORMAÇÃO/ SENTIDO CRÍTICO 

 
EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 
APTIDÕES | 40% 
Utilizar meios informáticos | 15% 
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Módulo 5 - B3 - O Quadro Natural de Portugal – A Água (26 lições) 

Módulo 6 - B4 - Portugal – A População (21 lições) 

2.º Período 
Módulo 6 - B4 - Portugal – A População (Continuação) 
Módulo 7 - Módulo B5 - As Áreas Urbanas (16 lições)  

3.º Período 
Módulo 8 - B6 - As Áreas Rurais (16 lições) 

Clareza de ideias 3 

Correção linguística 3 
Leitura/análise/ interpretação de documentos 5 

Selecionar/pesquisar informação 4 
Organizar a informação 4 
Manifestar espírito crítico. 5 

Exatidão nos conceitos 5 
 Aplicabilidade prática 5 

Resolução de problemas 6 

O aluno utiliza sempre meios informáticos. 15 
O aluno utiliza quase sempre meios informáticos. 13 

O aluno utiliza algumas vezes meios informáticos. 10 
O aluno raramente utiliza meios informáticos. 5 



 
 
 
 
 

 

Aplicar técnicas de planeamento da divulgação das atividades | 10% 

Aplicar técnicas de conceção de critérios de avaliação | 10% 

Aplicar técnicas de recolha e análise de informação | 5% 

 
 
ATITUDES | 20% 
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O aluno não utiliza meios informáticos. 0 

O aluno aplica sempre técnicas de planeamento da divulgação das atividades. 10 
O aluno aplica quase sempre técnicas de planeamento da divulgação das atividades. 8 
O aluno aplica algumas vezes técnicas de planeamento da divulgação das atividades. 5 

O aluno raramente aplica técnicas de planeamento da divulgação das atividades. 3 
O aluno não aplica técnicas de planeamento da divulgação das atividades. 0 

O aluno aplica sempre técnicas de conceção de critérios de avaliação. 10 

O aluno aplica quase sempre técnicas de conceção de critérios de avaliação. 8 
O aluno aplica algumas vezes técnicas de conceção de critérios de avaliação. 5 
O aluno raramente aplica técnicas de conceção de critérios de avaliação. 3 

O aluno não aplica técnicas de conceção de critérios de avaliação. 0 

O aluno aplica sempre técnicas de recolha e análise de informação 5 
O aluno aplica quase sempre técnicas de recolha e análise de informação 4 

O aluno aplica algumas vezes técnicas de recolha e análise de informação 3 
O aluno raramente aplica técnicas de recolha e análise de informação 2 
O aluno não aplica técnicas de recolha e análise de informação 0 

Relações interpessoais 3 
Responsabilidade 3 

Empenho 3 
Iniciativa 4 
Organização 4 

Método 3 


