
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA – 3.º CICLO 

 

7.º ANO 

DOMÍNIOS / TEMAS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Localizar e 
compreender os 
lugares e regiões 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

- construir esboços da paisagem, distinguindo elementos 
naturais e/ou humanos; 
- localizar diversas paisagens no respetivo território a diferentes 
escalas; 
- compreender a relação entre escala do mapa e a dimensão da 
área representada e o grau de pormenor da informação; 
- calcular distâncias reais, com base na escala de um mapa; 
- localizar lugares e regiões em relação a outros, utilizando a 
rosa dos ventos, em diferentes formas de representação da 
Terra; 
- determinar a localização absoluta através das suas 
coordenadas geográficas (latitude, longitude), em mapas de 
pequena escala com um sistema de projeção cilíndrica; 
- distinguir clima e estado do tempo através da observação 
direta e mobilização de recursos digitais; 
- associar as características térmicas e os biomas dominantes a 
cada uma das zonas climáticas, utilizando representações 
cartográficas; 
- localizar as maiores cadeias montanhosas e os principais rios 
mundiais, com recurso a mapas de diferentes escalas; 
- relacionar a localização de formas de relevo com a rede 
hidrográfica, utilizando perfis topográficos; 
- compreender a ação erosiva dos cursos de água e do mar; 
- identificar fatores responsáveis por situações de conflito na 
gestão dos recursos naturais (bacias hidrográficas, litoral), 
utilizando terminologia específica, à escala local e nacional; 
- aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica para localizar, 
descrever e compreender os lugares e/ou os fenómenos 
geográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, F, H, I 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provas de avaliação 
escritas e/ou orais 

 
Trabalhos individuais ou 

em grupo/pares 
 

Fichas de trabalho 
 

Participação/ 
Intervenção 

 



 

 

 

Problematizar e 
debater as inter-
relações entre os 

fenómenos e espaços 
geográficos 

 

 

30% 

- identificar diferentes formas de representar a superfície 
terrestre de acordo com a posição dos espaços geográficos, 
utilizando diversas projeções cartográficas; 
- inferir a relatividade da representação do território, através do 
esboço de mapas mentais, a diversas escalas; 
- reconhecer as características que conferem identidade a um 
lugar, comparando diferentes formas de representação do lugar 
a diversas escalas; 
- deduzir sobre a distorção do território cartografado em mapas 
com diferentes sistemas de projeção; 
- discutir os aspetos mais significativos da integração de Portugal 
na União Europeia; 
- ilustrar situações reais de impactes da ação antrópica na 
alteração e/ou degradação de ambientes biogeográficos; 
- identificar exemplos concretos de impactes da intervenção 
humana no território; 
- reconhecer a necessidade da cooperação internacional na 
gestão de recursos naturais, em situações concretas, a 
diferentes escalas. 

 
 
 
 

C, D, E, F, G, H, I 

 

Comunicar e 
participar 

15% 

- selecionar as formas de representação da superfície terrestre, 
considerando a heterogeneidade de situações e acontecimentos 
observáveis a partir de diferentes territórios; 
- sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma gestão 
sustentável do território; 
- relatar situações concretas de complementaridade e 
interdependência entre regiões, países ou lugares na gestão de 
recursos hídricos. 

 
 
 

A, B, D, I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATITUDES – 20% 

Responsabilidade  

 Participar nas aulas. 

 Ser assíduo e pontual. 

 Executar as tarefas propostas. 

 Cumprir os prazos. 

 Acatar as regras acordadas. 

 

10% 

Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autocorreção. 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as 
aprendizagens realizadas. 

 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

5% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda. 

 Contribuir para a realização das tarefas comuns. 

 Ajudar os pares. 

 Respeitar a opinião dos outros. 

5% 


