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Critérios de avaliação de Geografia – 9º Ano 

 
Temas/Domínios  

 
Critérios Descritores de desempenho 

Processos de recolha de 
informação 

 
 
 
- Contraste de 
Desenvolvimentos 
 
 
 
- Riscos, Ambiente 
e Sociedade 
 
 
 
 
- O Clima 
 
 
 
 

 

 
. Utilização de 

linguagem e 
símbolos 
associados à 
disciplina 

-Comunica de forma escrita e oral utilizando corretamente a terminologia 

específica da disciplina.  

-Revela sentido estético e valoriza o património material, imaterial e ambiental, 

reconhecendo a diversidade e interação cultural na compreensão abrangente do 
mundo em constantes mudanças.  
 
-Conhece noções-chave de tempo e espaço numa perspectiva de mudança. 

 
-Reconhece a diversidade e interação cultural na compreensão abrangente do 

mundo em constantes mudanças. 

Todas as demonstrações 

diárias do saber:  

- Registo de atividades 

desenvolvidas; 

- ficha de trabalho; 

- questão aula; 

- trabalho de pesquisa; 

- trabalho de projeto; 

- apresentações; 

- debate; 

- relatório; 

- esquemas conceptual; 

- portefólio/dossier; 

- TPC; 

- Teste global 

. Utilização de 

estratégias 
diversificadas 
para obter 
informação e 
comunicar  

-Usa representações cartográficas para a compreensão dos espaços e 

desenvolve uma consciência espacial global em mudança. 
 
-Ordena e organiza a informação com base em fontes diversificadas. 
 
-Pesquisa e selecciona em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e 

temas do seu interesse, testando a credibilidade da informação recolhida, 
utilizando as novas ferramentas tecnológicas associadas à Geografia (SIG e TIG) 
 
-Manifesta capacidade de argumentação perante os problemas colocados.  

 
 
 . Procura de 

respostas para 
novas situações 

-Problematiza, planifica e executa trabalhos de investigação diversa, 
analisando criticamente as respetivas conclusões de maneira a explicar 
conceitos/ideias e projectos, reformulando, se necessário, as estratégias 
adotadas 

-Seleciona, organiza, apresenta e explica conceitos, ideias, projetos e 

trabalhos de pesquisa, de forma autónoma, de acordo com o plano previamente 
definido com vista à aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos.  

 

 



. Análise de 

informação e sua 

aplicação em 

contextos 

específicos 

- Analisa e discute ideias construindo argumentos para fundamentar tomadas de 

posição relativas a contextos específicos de forma crítica, criativa e autónoma 

perante as realidades apresentadas desenvolvendo ideias criativas e com 

sentido.  

 

 

 

- Realiza, após feedback, a autorregulação, reconhecendo os seus pontos fracos 
e fortes com vista a melhorar as suas aprendizagens. 

- Mini teste. 

- DAC (Instrumentos 

específicos): 

- Outros que se acharem 

pertinentes 

 

 

 

  
. Adequação de 
comportamentos 
a contextos 
diversificados 
 

 
. Desenvolve e mantém relações diversas e positivas entre si e com os outros 
. Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia 

. Trabalha em grupo/ pares de forma crítica e autónoma 

. É assíduo e pontual 

. Análise do seu 

conhecimento 
identificando 
pontos fortes e 
fragilidades 

. É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de 

aprendizagem 
. É capaz de expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e apoios 

mais eficazes para alcançar os seus objetivos 

. Manifesta consciência e responsabilidade social e ambiental 
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