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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 
1. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais são os 

documentos curriculares de referência para a planificação, realização e avaliação do ensino e da 

aprendizagem. 

2. A avaliação das capacidades e conhecimentos tem em conta domínios de referência definidos pelos 

programas e demais documentos orientadores de cada disciplina ou área disciplinar. 

3. A avaliação das atitudes e valores integra o uso da liberdade, a responsabilidade e integridade, a 

cidadania e a participação. 

4. No início do ano letivo, os professores de cada disciplina/área disciplinar definem os critérios 

específicos que serão utilizados na avaliação dos alunos. 

5. Esses critérios serão aprovados pelo conselho pedagógico. 

6. Os alunos e os encarregados de educação são informados desses critérios, no início do ano letivo. 

7. É fundamental o envolvimento dos alunos em todo o processo de ensino e de aprendizagem, 

permitindo-lhes a autoavaliação permanente quanto às aprendizagens já desenvolvidas, ainda a 

desenvolver ou a consolidar. 

8. A avaliação formativa deve privilegiar trabalho por projeto, a aprendizagem baseada na resolução de 

problemas, a aprendizagem por descoberta guiada e a sala de aula invertida. 

9. Em disciplinas sujeitas a avaliação externa, é aconselhada a realização previamente calendarizada 

de testes que se reportem a todas as aprendizagens efetuadas até ao momento da aplicação desses 

instrumentos de avaliação.  

10.  Nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, os alunos têm conhecimento das classificações obtidas 

em cada uma das respostas dos testes ou noutros trabalhos; nas demais disciplinas, essa informação 

fica ao critério de cada grupo de docentes, por nível/disciplina. 

11.  Nos momentos de avaliação sumativa, a classificação a atribuir aos alunos e a partilhar com os 

encarregados de educação deve contemplar a avaliação dos conhecimentos e capacidades, bem 

como dos valores e atitudes, com a ponderação definida por cada disciplina ou área disciplinar. 

12.  A participação dos serviços de psicologia e de orientação vocacional no processo de avaliação 

concretiza-se através da colaboração com o conselho de turma na conceção e no desenvolvimento 

de estratégias ajustadas às necessidades dos alunos; intervêm ainda nas reuniões dos conselhos de 

turma para os quais sejam convocados. 

13.  Os encarregados de educação participam no processo de avaliação, acompanhando o trabalho 

escolar dos seus educandos e procurando encontrar, em conjunto com o diretor de turma, as 

melhores estratégias para o desenvolvimento das capacidades, dos conhecimentos, das atitudes e 

dos valores dos alunos. 

 
 
 

Casa comum, trabalho de cada um! 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 
 

Disciplina: Geografia Ano 9º 
 

COMPETÊNCIAS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA PONDERAÇÃO 
DESCRITORE

S 
ACPA 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

E 
CA

P
A

C
ID

A
D

ES
 

Localiza e compreende os lugares e as 

regiões: 

A - Mobilizar diferentes fontes de 

informação geográfica na construção de 

respostas para os problemas investigados, 

incluindo mapas, diagramas, globos, 

fotografia aérea e TIG. 

B - Recolher, tratar e interpretar informação 

geográfica e mobilizar a mesma na 

construção de respostas para os problemas 

estudados. 

Representar gráfica, cartográfica e 

estatisticamente a informação geográfica.  

C -Investigar problemas ambientais e sociais, 

ancorado em questões geograficamente 

relevantes (o quê, onde, como, porquê e 

para quê). 

Representar gráfica, cartográfica e 

estatisticamente a informação geográfica, 

proveniente de trabalho de 

campo (observação direta) e diferentes 

fontes documentais (observação indireta) e 

sua mobilização na elaboração de respostas 

para os problemas estudados. 

Problematiza e debate as inter-relações no 

território português e com outros espaços 

D - Aplicar o conhecimento geográfico, o 

pensamento espacial e as metodologias de 

estudo do território, de forma criativa, em 

trabalho de equipa, para argumentar, 

comunicar e intervir em problemas reais, a 

diferentes 

escalas. 

E - Identificar-se com o seu espaço de 

pertença, valorizando a diversidade de 

relações que as diferentes 

comunidades e culturas estabelecem com os 

seus territórios, a várias escalas. 

80% 
Testes = 40% 

Trab. 
Diversos = 

40% 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto
/Informado: 
A, B, E, G, I, J  
 
Indagador/ 
Investigador: 
A, C, D, E, F, H, 
I  
 
Sistematizado
r/Organizador
: 
A, B, C, E, F, I  
 
Criativo: 
A, C, D, J  
 
Crítico/Analíti
co: 
A, B, C, D, E, 
G, H  
 
Comunicador: 
A, B, D, E, H, I 
  
Questionador: 
A, B, D, F, G, I 

 
A,  
B,  
C, 
 D, 
 E, 
 G,  
H. 

- Participação oral 

- Fichas de trabalho 

individuais e/ou de grupo 

- Fichas de Avaliação 

- Produtos de trabalhos de 

grupo e/ou individuais 

- Apresentações orais 

- Construção de 

documentos: gráficos, 

cartográficos, esquemas, 

entre outros e análise dos 

mesmos 

- Registo de observação em 

contexto de sala de aula 

- Auto e heteroavaliação. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 
 
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 

 

F - Realizar projetos, identificando 

problemas e colocando questões-chave, 

geograficamente relevantes, a nível 

económico, político, cultural e ambiental, a 

diferentes escalas. 

G - Desenvolver uma relação harmoniosa 

com o meio natural e social, assumindo o 

seu comportamento num 

contexto de bem-estar individual e coletivo. 

H - Comunicar os resultados da investigação, 

mobilizando a linguagem verbal, icónica, 

estatística, gráfica e 

cartográfica, adequada ao contexto. 

I - Localizar, no espaço e no tempo, lugares, 

fenómenos geográficos (físicos e humanos) 

e processos que intervêm na sua 

configuração, em diferentes escalas, usando 

corretamente o vocabulário geográfico. 

Mobilizar corretamente o vocabulário e as 

técnicas geográficas para explicar a 

interação dos diferentes fenómenos. 

Comunicar os resultados da investigação, 

usando diferentes suportes técnicos, 

incluindo as TIC e as TIG. 

A
TI

TU
D

ES
/V

A
LO

R
ES

 

Liberdade 

Responsabilidade Integridade 

Cidadania e participação 

20% 

Respeitado
r da 
diferença/d
o outro 
A, B, E, F, H  
Cuidador 
de si/do 
outro 
B, E, F, G 
Participativ
o/Colabora
dor: 
B, C, D, E, F  
Responsáv
el/Autóno
mo: 
C, D, E, F, 
G, I, J 

A, 

B, 

E, 

F, 

H, 

G, 

I,  

J. 

Respeito; 

Responsabilidade: 

assiduidade,  

pontualidade, 

apresentação do material 

necessário 

Empenho e autonomia 


