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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

Geografia - 420 / 3º Ciclo 

 

COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / 

TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(90 – 100) 

Bom 
(70 – 89) 

Suficiente 
(50 – 69) 

Insuficiente 
(0 – 49) 
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CONHECIMENTO 

Localizar e 
compreender os 

lugares e as 
regiões 

 
- 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.  
 

 
- 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 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 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.  
 

COMUNICAÇÃO  

- Revela muita facilidade 
na representação de 
informação gráfica, 
cartográfica e estatística. 

- Revela facilidade na 
representação de 
informação gráfica, 
cartográfica e estatística 

- Revela algumas 
dificuldades na 
representação de 
informação gráfica, 
cartográfica e estatística 
 

- Revela dificuldades na 
representação de 
informação gráfica, 
cartográfica e estatística 

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

Problematização e 
debate das inter-

relações entre 
fenómenos e 

espaços 
geográficos 

 

 
Apresenta grande 
facilidade em formular 
hipóteses, aplicar 
conhecimentos em 

 
Formula hipóteses, aplica 
conhecimentos em 
situações concretas, 
problematiza situações 

 
Apresenta algumas 
dificuldades em formular 
hipóteses, aplicar 
conhecimentos em 

 
Apresenta dificuldades 
em formular hipóteses, 
aplicar conhecimentos em 
situações concretas, 
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situações concretas, 
problematizar situações 
propondo soluções, 
compreendendo 
Europa/Mundo na sua 
multidimensionalidade e 
multiterritorialidade na 
construção da identidade 
do eu e dos outros. 

propondo soluções, 
compreendendo 
Europa/Mundo na sua 
multidimensionalidade e 
multiterritorialidade na 
construção da identidade 
do eu e dos outros. 

situações concretas, 
problematizar situações 
propondo soluções, 
impedindo-o, por vezes, 
de compreender 
Europa/Mundo na sua 
multidimensionalidade e 
multiterritorialidade na 
construção da identidade 
do eu e dos outros. 

problematizar situações 
propondo soluções, 
impedindo-o, em muitas 
situações, a compreensão 
de Europa/Mundo na sua 
multidimensionalidade e 
multiterritorialidade na 
construção da identidade 
do eu e dos outros. 

 
PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

 
Comunicar e 

participar 

 
Apresenta grande 
facilidade em mobilizar o 
discurso (oral e escrito) 
argumentativo, 
expressando com 
facilidade, tomadas de 
posição, argumentos e 
contra-argumentos sobre 
diferentes aspetos da 
realidade ambiental, 
social e económica 
conducentes à 
sustentabilidade da 
Europa/Mundo. 
 

 
Não apresenta 

dificuldades em mobilizar 

o discurso (oral e escrito) 

argumentativo, 

expressando com 

facilidade, tomadas de 

posição, argumentos e 

contra-argumentos sobre 

diferentes aspetos da 

realidade ambiental, 

social e económica 

conducentes à 

sustentabilidade da 

Europa/Mundo. 

 
Apresenta algumas 

dificuldades em mobilizar 

o discurso (oral e escrito) 

argumentativo, nem 

sempre se expressando 

com facilidade, tomadas 

de posição, argumentos e 

contra-argumentos sobre 

diferentes aspetos da 

realidade ambiental, 

social e económica 

conducentes à 

sustentabilidade da 

Europa/Mundo. 

 
Apresenta dificuldades 

em mobilizar o discurso 

(oral e escrito) 

argumentativo, 

expressando com 

dificuldade tomadas de 

posição, argumentos e 

contra-argumentos sobre 

diferentes aspetos da 

realidade ambiental, 

social e económica 

conducentes à 

sustentabilidade da 

Europa/Mundo. 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

 

- Revela grande 
capacidade de 
estabelecer relações 
entre fenómenos 
geográficos. 

- Revela capacidade de 
estabelecer relações 
entre fenómenos 
geográficos. 

- Revela alguma 
capacidade de 
estabelecer relações 
entre fenómenos 
geográficos. 

-  Revela pouca 
capacidade de 
estabelecer relações 
entre fenómenos 
geográficos. 
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RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

 

 
- Demonstra sempre 
atitudes de respeito e de 
solidariedade para com o 
outro. 

 
- Demonstra quase 
sempre atitudes de 
respeito e de 
solidariedade para com o 
outro. 

 
- Demonstra na maioria das 

vezes atitudes de respeito 
e de solidariedade para 
com o outro. 

 
- Nem sempre demonstra 
atitudes de respeito e de 
solidariedade para com o 
outro. 

 

 

mailto:direcao@aemm.pt

