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QUADRO I 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

Dominions/Tema 
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades  

Descritores 

do Perfil dos 

Alunos 

Instrumentos 

de Avaliação 

Ponderação 

A TERRA: 

ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizar e compreender os lugares e as regiões   

Elaborar esboços da paisagem descrevendo os seus elementos essenciais. 

P, M, H, CN, EV, TIC  

Localizar paisagens no respetivo território a diferentes escalas geográficas: 

local, regional, nacional e continental, ilustrando com diversos tipos de 

imagens.  

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços 

geográficos    

Inferir sobre a distorção do território cartografado em mapas com diferentes 

sistemas de projeção.   

Calcular a distância real entre dois lugares, em itinerários definidos, utilizando 

a escala de um mapa. M  

 Distinguir mapas de grande escala de mapas de pequena escala, quanto à 

dimensão e ao pormenor da área representada.  

Reconhecer diferentes formas de representação do mundo de acordo com a 

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 

 

Testes de 

avaliação 

/Fichas 

 

Trabalhos de 

pesquisa e 

apresentação 

oral dos 

mesmos 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO NATURAL 

 

 

 

posição geográfica dos continentes e com os espaços de vivência dos povos, 

utilizando diversas projeções cartográficas (em suporte físico ou digital).   

Mobilizar as Tecnologias de Informação Geográfica – Web SIG, Google 

Earth, GPS, Big Data, para localizar, descrever e compreender os lugares e 

fenómenos geográficos. TIC   

Inferir a relatividade da representação do território, desenhando mapas 

mentais, a diversas escalas. EV   

Reconhecer as características que conferem identidade a um lugar (o bairro, 

a região e o país onde vive), comparando diferentes formas de representação 

desses lugares. H, TIC  

Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes formas de 

representação da superfície terrestre, utilizando a rosa-dosventos. P  

Descrever a localização absoluta de um lugar, usando o sistema de 

coordenadas geográficas (latitude, longitude), em mapas de pequena escala 

com um sistema de projeção cilíndrica. M 

Discutir os aspetos mais significativos da inserção de Portugal na União 

Europeia. 

 

Localizar e compreender os lugares e as regiões   

Distinguir clima e estado de tempo, utilizando a observação direta e 

diferentes recursos digitais (sítio do IPMA, por exemplo).   

Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, utilizando representações 

cartográficas (em suporte físico ou digital). CN    

Relacionar a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, 

utilizando representações cartográficas a diferentes escalas.   

Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do mar, utilizando 

esquemas e imagens.   

Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos 

recursos naturais (bacias hidrográficas, litoral), utilizando terminologia 

 

G- Bem-estar, 

Saúde e 

Ambiente 

 

H- Sensibilidade 

Estética e 

Artística 

 

I- Saber 

Científico.  

Técnico e 

Tecnológico 

 

J - Consciência 

e Domínio do 
Corpo   

 

 

Outros 

(trabalho de 

grupo, modo de 

participação, 

espirito crítico, 

problematização 

dos conteúdos 

trabalhados, 

pesquisa 

espontânea e 

apresentação 

aos colegas de 

assuntos 

relevantes, 

utilização das 

TIG e outras 

ferramentas 

digitais ligadas 

à Geografia …) 

 

 

 

10% 



específica, à escala local e nacional. 

Problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços 

geográficos   

Relacionar as características do meio com a possibilidade de ocorrência de 

riscos naturais.  

 Descrever exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em 

fontes fidedignas. P, EV  

 Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de 

recursos naturais, exemplificando com casos concretos, a diferentes escalas. 

 

                      Nota 1: Os descritores do perfil dos alunos a tratar em cada Tema/Subtema, serão selecionados de acordo com a especificidade do mesmo. 

                      Nota 2:  Para uma informação mais rigorosa do Contributo da Educação geográfica no 7.º ano para as AE (Aprendizagens Essenciais) dos alunos, ver quadro VI.



 

QUADRO II 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Instrumentos de Avaliação Ponderação 

Testes/fichas 80% 

Trabalhos 10% 

Outros 10% 

 

 QUADRO III  

CRITÉRIOS DE GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Instrumentos de avaliação 
Critérios Gerais de Classificação/Avaliação  (Testes / Fichas / 

Trabalhos/Apresentações orais) 

 

 

 

 

 

Dois testes escritos por período letivo, à exceção 

do 3º período onde será feito um único teste. 

 

Todas as demonstrações diárias do saber: ex: 

participação oral, fichas formativas / de trabalho, 

trabalhos de pesquisa / desenvolvimento; TPCs. 

1- A cada questão ou alínea será atribuída uma cotação específica, num total de 100 pontos. 

2- A cotação da questão será atribuída na totalidade quando o aluno responder corretamente e na 

totalidade ao que é pedido, utilizando terminologia específica exata e linguagem compreensível e 

inequívoca. 

3- À ausência de resposta, resposta totalmente errada, ambígua, incompreensível ou de conteúdo 

e/ou linguagem deliberadamente impróprios corresponderá a cotação de zero pontos. 

4- A uma resposta parcialmente correta e interpretável será atribuída uma parte da cotação, a decidir 

caso a caso mas com critério uniforme para todos os alunos. O mesmo se aplica àquelas respostas 

que apresentem, apenas, uma cópia integral do texto/documento da prova, exceto no caso de tal ter 

sido expressamente solicitado. 

5- A correção incidirá também sobre a construção frásica e a ortografia; porém, só haverá lugar a 

desconto total da pontuação no caso de a resposta se limitar a termos específicos da disciplina que 

estejam absolutamente ilegíveis, incompreensíveis ou incorretos ou, ainda, no caso de frase(s) 

incompreensível, ilógica ou sem relação com a pergunta. Haverá lugar a desconto parcial da cotação 

no caso de erro grosseiro em termo(s) específico(s)ou de frase(s) dificilmente interpretável ou com 

lógica parcial.  

6- Nas questões de escolha múltipla ou de correspondência, a cotação estabelecida poderá 

contemplar mecanismos de penalização das respostas erradas, a fim de evitar respostas aleatórias. 

7. Nas questões de verdadeiro ou falso a indicação de todas as respostas como sendo verdadeiras 

ou falsas, levará à desvalorização total da questão. 

8. Nas questões de verdadeiro ou falso ou naquelas em que se tem de escolher as opções corretas, 

a cotação será distribuída de acordo com o número de opções corretas e/ou erradas. 

 

QUADRO IV 

PONDERAÇÃO ANUAL 

1º Período 2º Período 3º Período 

100% 40% (1º Período) + 60% (2º Período) 60% (2º Período) + 40% (3º Período) 

24% 36% 40% 

 

 

QUADRO V 

MATERIAIS 



Material Necessário 

Caderneta escolar 

Manual e Caderno de atividades 

Caderno Diário 

4 canetas de cor diferente 

Fichas de Apoio 

Lápis e borracha 

Régua pequena  

Máquina calculadora 

 
 
 

QUADRO VI 
 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 
A. Linguagens e 
textos 

Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os 
problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia aérea e TIG (por 
exemplo Google Earth, Google maps, GPS, SIG, …).   

B.  Informação e 
comunicação 

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. Raciocínio e 
resolução de 
problemas  

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.  

D. Pensamento 
crítico e criativo 

Investigar problemas ambientais, ancorados em guiões de trabalho e questões 
geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê).  

E. Relacionamento 
interpessoal 

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.  

F. Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia   

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. 

G. Bem-estar, saúde 
e ambiente  
 

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.  

H. Sensibilidade 
estética e artística 

Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente 
relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a diferentes escalas.  

I. Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

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. 

J .Consciência e 
Domínio do Corpo   
 

Identificar-se com as regras de postura e de intervenção na sala de aula, utilizando a 
linguagem gestual para fazer vingar as suas opiniões respeitando as dos outros, tendo um 
rigor de consciência sobre os seus atos. 

 
 

 

   


