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COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(90 – 100 / 18 – 20) 

Bom 
(70 – 89 / 14 – 17) 

Suficiente 
(50 – 69 / 10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 49 / 0 – 9) 
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CONHECIMENTO 

 
 
 

EXPRESSÃO E 
INTERPRETAÇÃO 

 

Compreende e expressa-se 
sempre com correção 

linguística, variedade e riqueza 
de vocabulário, na 

comunicação oral e escrita. 
Utiliza e revela excelente 
domínio na utilização do 

vocabulário geográfico a nível 
oral e escrito. 

 
Compreende e apresenta 

correção linguística e variedade 
vocabular na expressão oral e 
escrita. Utiliza regularmente 

vocabulário específico da 
disciplina de forma coerente e 

fundamentada. 

Compreende e exprime- se com 
correção sem evidenciar 

variedade vocabular. Incorre 
pontualmente em erros de 

ortografia ou de construção de 
frases. Utiliza vocabulário 

específico da disciplina nem 
sempre de forma coerente ou 

fundamentada. 

 
Tem dificuldade na compreensão 

e na expressão escrita e oral. 
Incorre frequentemente em erros 
de ortografia e/ou construção de 
frases. Não domina o vocabulário 

específico da disciplina 
(científico/técnico). 

 
 

EFICIÊNCIA NA 
AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTOS 

Demonstra com muita 
facilidade conhecimentos em 
utilizar mapas de diferentes 

escalas e aplicar o 
conhecimento geográfico, o 

pensamento espacial e as 
metodologias de estudo do 

território. 

Demonstra com facilidade 
conhecimentos em utilizar 

mapas de diferentes escalas e 
aplicar o conhecimento 

geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de 

estudo do território. 

Demonstra conhecimentos em 
utilizar mapas de diferentes 

escalas e aplicar o 
conhecimento geográfico, o 

pensamento espacial e as 
metodologias de estudo do 

território. 

Demonstra com dificuldade 
conhecimentos em utilizar mapas 
de diferentes escalas e aplicar o 

conhecimento geográfico, o 
pensamento espacial e as 

metodologias de estudo do 
território. 

 

 

 
COMUNICAÇÃO 

 
 

ANALISAR 
QUESTÕES 

GEOGRAFICAMENTE 
RELEVANTES DO 

ESPAÇO 
PORTUGUÊS 

Lê e interpreta com facilidade, 
fontes de informação 

geográfica, conseguindo 
analisar factos, teorias e/ou 

situações, identificando 
elementos ou dados, 

nomeadamente, a localização e 
as características geográficas. 

Revela muita facilidade na 
representação de informação 

gráfica, cartográfica e 
estatística. 

 
Lê e interpreta fontes de 
informação geográfica, 

conseguindo analisar factos, 
teorias e/ou situações, 

identificando elementos ou 
dados, nomeadamente, a 

localização e as características 
geográficas. Revela facilidade 

na representação de 
informação gráfica, cartográfica 

e estatística. 

Revela algumas dificuldades em 
ler e interpretar fontes de 

informação geográfica, 
dificultando, por vezes, analisar 
factos, teorias e/ou situações, 

identificando elementos ou 
dados, nomeadamente, a 

localização e as características 
geográficas. Revela algumas 

dificuldades na representação 
de informação gráfica, 

cartográfica e estatística. 

 
Revela dificuldades em ler e 

interpretar fontes de informação 
geográfica, não conseguindo 

analisar, por vezes, factos, teorias 
e/ou situações, identificar 

elementos ou dados, 
nomeadamente, a localização e 
as características geográficas. 

Revela dificuldades na 
representação de informação 

gráfica, cartográfica e estatística. 
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

 
DOMÍNIO DAS TIC 

(Utilizar as 
tecnologias de 
informação e 

comunicação ao 
serviço da sua 
aprendizagem) 

 

Utiliza sempre as TIC na 
realização e / ou apresentação 

de trabalhos e na comunicação, 
quando é solicitado e por 

iniciativa própria, de modo 
autónomo e inovador. 

Utiliza frequentemente as TIC 

na realização e / ou 

apresentação de trabalhos e na 

comunicação sem dificuldades, 

mas sem grande inovação. 

Utiliza as TIC na realização e / 

ou apresentação de trabalhos 

e na comunicação, nem 

sempre de modo adequado, 

com alguma dificuldade e 

apenas quando é solicitado. 

Utiliza as TIC esporadicamente, e 

de forma inadequada, na 

realização e/ou apresentação de 

trabalhos e na comunicação. 

PROBLEMATIZAR E 
DEBATER AS INTER-

RELAÇÕES NO 
TERRITÓRIO 

PORTUGUÊS E COM 
OUTROS ESPAÇOS 

Apresenta grande facilidade em 
formular hipóteses, aplicar 

conhecimentos em situações 
concretas, problematizar 

situações propondo soluções. 

Formula hipóteses, aplica 

conhecimentos em situações 

concretas, problematiza 

situações propondo soluções. 

Apresenta algumas 

dificuldades em formular 

hipóteses, aplicar 

conhecimentos em situações 

concretas, problematizar 

situações propondo soluções. 

Apresenta dificuldades em 

formular hipóteses, aplicar 

conhecimentos em situações 

concretas, problematizar 

situações propondo soluções. 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

 

ASSIDUIDADE E 
PONTUALIDADE 

 
 
 

É assíduo e pontual. 

Apresenta uma assiduidade 

regular. Tem menos de 5% de 

faltas e apresenta sempre 

justificações aceitáveis e 

atempadamente. Raramente 

chega atrasado. 

Apresenta uma assiduidade 

regular, embora, nalguns 

meses, atinja os 5% de faltas. 

Apresenta as justificações de 

faltas, mas por solicitação do 

DT. Pontualmente chega 

atrasado. 

Apresenta uma assiduidade 

pouco regular. Tem entre 5% e 

10% de faltas. Chega atrasado 

com frequência. Não se 

preocupa em justificar as faltas. 

COMPORTAMENTO 

Cumpre e zela pelo 
cumprimento das normas. 

Contribui ativamente para a 
preservação de espaços e 

equipamentos. Apresenta uma 
atitude correta. Procura 

contribuir para um ambiente 
positivo nas aulas. 

Cumpre as normas. Utiliza, 

preserva e colabora na 

preservação de 

espaços/equipamento. 

Apresenta uma atitude correta. 

Revela respeito pelas normas. 

Geralmente apresenta uma 

atitude correta perante os 

outros, embora necessite de 

algumas chamadas de atenção. 

Revela pouco respeito pelas 

normas. Precisa de supervisão (e 

alerta) para o cumprimento. 

Utiliza os espaços e 

equipamentos escolares de um 

modo nem sempre adequado. 

RESPONSABILIDADE 

 
Traz sempre o material 

necessário. Mantém o caderno 
diário sempre devidamente 

atualizado. Cumpre sempre e 
frequentemente antecipa 

prazos. 

Traz o material necessário. Tem 

o caderno diário quase sempre 

organizado. Cumpre prazos. 

Pontualmente não traz o 

material necessário. Tem o 

caderno diário quase sempre 

organizado. Regularmente 

cumpre prazos. 

Frequentemente não traz o 

material necessário. Tem 

caderno diário, mas não o traz 

ou não está organizado e 

atualizado. Raramente cumpre 

prazos. 
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EMPENHO 

 
Revela muito interesse e 

empenho plenamente nas 
atividades propostas 

correspondendo ou superando 
o solicitado. 

Revela interesse e empenho 

nas atividades propostas 

correspondendo quase sempre 

ao solicitado. 

Revela algum interesse nas 

atividades propostas, mas 

participa de forma 

desorganizada e nem sempre 

corresponde ao solicitado. 

 

Revela pouco interesse nas 

atividades propostas e só 

participa quando solicitado. A 

sua participação é, 

frequentemente, 

descontextualizada. 

COOPERAÇÃO E 
TRABALHO EM 

EQUIPA 

Revela elevado espírito de 
cooperação e partilha de 

saberes. Respeita a opinião e o 
espaço de intervenção dos 

outros. Trabalha muito bem em 
equipa manifestando sempre 

espírito de interajuda. 

Revela espírito de cooperação e 

partilha de saberes. Respeita a 

opinião dos outros. Trabalha 

em equipa e manifesta espírito 

de interajuda. 

Revela algum espírito de 

cooperação e partilha de 

saberes. Respeita a opinião dos 

outros. Trabalha em equipa 

com alguma resistência e 

pouco espírito de interajuda. 

Revela pouco espírito de 

cooperação e partilha de 

saberes. Tem dificuldade em 

respeitar a opinião dos outros. 

Trabalha em equipa com 

resistência e sem espírito de 

interajuda. 

DESEMPENHO 
PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Revela elevado nível de 
autonomia na pesquisa, seleção 

e processamento de 
informação e na realização dos 

trabalhos, utilizando sempre 
métodos de trabalho eficazes. 
Identifica áreas de interesse e 
adquire novas competências. 

Revela autonomia na pesquisa, 

seleção e processamento de 

informação e na realização dos 

trabalhos. Identifica áreas de 

interesse e demonstra 

necessidade em adquirir novas 

competências. 

Revela alguma autonomia na 

pesquisa, seleção e 

processamento de informação 

e na realização dos trabalhos, 

mas precisa de ajuda e nem 

sempre utiliza métodos de 

trabalho eficazes. 

 

É pouco autónomo na pesquisa, 

seleção e processamento de 

informação e na realização dos 

trabalhos. Apresenta 

dificuldades na procura de 

informação, seleção e 

processamento (interpretação). 

Não utiliza quaisquer métodos 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 


