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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  

GEOGRAFIA – 9º ano - 3º Ciclo 

Domínio Fator de 
Ponderação Critérios/Indicadores Instrumentos 

Conheci-
mentos 

60% 

 

o A aquisição e compreensão de conceitos e conhecimentos geográficos dos temas a abordar para descrever a localização, 

distribuição e características dos diferentes espaços;  

o A mobilização de saberes a novas situações;  

o A utilização correta do vocabulário geográfico de forma a descrever e explicar os fenómenos geográficos;  

o A análise de problemas concretos do Mundo e reflexão sobre possíveis soluções;  

o O conhecimento de diferentes espaços geográficos e análise de fenómenos a diferentes escalas;  

o Domínio de conceitos básicos de localização e de lugares e regiões. 

 Fichas de Avaliação 

Formativa; 

 Fichas de trabalho 

Capacidades 
e Aptidões 

20% 

o Capacidade de pesquisar e interpretar informação geográfica utilizando diferentes recursos (textos, imagens, fotografias, mapas, 

plantas, gráficos, documentários, Internet, CD-ROM etc.). 

o Capacidade em selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e adequada em gráficos, 

mapas e diagramas. 

o Rigor e correção na produção de trabalhos técnicos como gráficos, mapas, relatórios e outros. 

o Capacidade para ampliar os conhecimentos através da consulta de várias fontes de informação; 

o Domínio das tecnologias de informação e comunicação para a produção / exposição de trabalhos; 

o Fluência na utilização da língua portuguesa. 

o Capacidade para exprimir, de forma fundamentada, ideias e opiniões próprias (simples e precisas) sobre problemas, 

nomeadamente em situações de debate. 

 Trabalhos práticos de 

representação gráfica e 

cartográfica; 

 Trabalhos de 

Investigação e 

Relatórios; 

 Debates e outras 

atividades; 

Atitudes e 
Valores 

20% 

o Hábitos de trabalho, autonomia e organização; 

o Capacidade de autoavaliação, heteroavaliação e autoregulação 

o Assiduidade e pontualidade; 

o Realização das tarefas que lhe foram atribuídas e pelas quais é responsável; e cumprimento de  prazos; 

o Responsabilidade no material indispensável para as atividades lectivas: manual, caderneta escolar, cadernos diários, material de 

escrita, etc. 

o Perseverança e persistência, designadamente na superação de dificuldade e empenho na construção das aprendizagens 

o Respeito pelos colegas e pelo professor; 

o Cumprimento de regras democraticamente estabelecidas para que existam condições de trabalho na sala de aula e na escola; 

o Intervenções adequadas em sala de aula; 

o Interesse e atenção nas aulas e em todas as atividades de aprendizagem;  

o Espírito de iniciativa e curiosidade pelo saber. 

 Grelha de Observação, 

com recolha sistemática, 

em aula; 

 Caderno e organização 

de outros materiais 

necessários à aula; 

 Fichas de auto-

avaliação; 

 
Nota 1 - Os critérios específicos poderão sofrer alterações no caso específico da avaliação dos alunos com Medidas de apoio seletivas e/ ou adicionais de promoção do sucesso escolar.  
Nota 2 - Medida de Promoção do Sucesso Escolar: aos alunos que ao longo do ano letivo evidenciem dificuldades à disciplina, serão propostas Atividades de Recuperação, cuja avaliação com sucesso, 
implicará uma majoração de 30% aos restantes elementos da avaliação formativa.                                                                                                       
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