
 

Conhecimentos e Capacidades (70%) 
 

Aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos 

Aprendizagens essenciais 

Ponderação 

Procedimentos 

/ 
Instrumentos  

Competências 
(Aprend. Essenciais) 

Descritores de desempenho ACPA 

Localizar e 
compreender os lugares 
e as regiões  
 
Problematizar e 
debater as inter-
relações entre 
fenómenos e espaços 

geográficos  
 
Comunicar e participar 
- o conhecimento e o 
saber fazer no domínio 

da Geografia e 
participar em projetos 
multidisciplinares de 
articulação do saber 
geográfico com outros 
saberes  

Mobiliza 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, 
Open Street Maps, GPS, SIG, Big Data, etc.). 

 
Linguagens e textos  

35% 

 
Fichas de 
avaliação sumativa 
e/ou portefólios 
 

20% 

 
Trabalhos de 
grupo e/ou 
individuais; Fichas 
de avaliação 
formativa; 
Observação direta 
 

Recolhe, trata e interpretar informação geográfica e mobilizar a mesma 
na construção de respostas para os problemas estudados. Representa 
gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica.  

 
Informação e 
comunicação 

10% 
 
Oralidade 
 

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

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

5% 
Autoavaliação e 

Autorregulação 

Localiza, 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. 

 
Saber científico, 

técnico e 
tecnológico  

Instrumentos de registo que 
permitam a análise da evolução 
do processo de aprendizagem 

 

Aplica 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 

Pensamento crítico e 
pensamento  

criativo 
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Observações:  

a) Na ausência do parâmetro trabalho de grupo e/ou individuais, fichas de avaliação formativa, o seu peso (20%) será redistribuído equitativamente pelos 
parâmetros: fichas de avaliação sumativa e/ou portefólios; oralidade.  
b) A classificação final, resultará da média ponderada de acordo com a duração de cada período letivo. 
c) Num cenário de Regime Misto ou de E@D, o peso do parâmetro oralidade (10%) será redistribuído equitativamente pelos parâmetros: fichas de avaliação 
sumativa e/ou portefólios; trabalho de grupo e/ou individuais, fichas de avaliação formativa. 
d) A avaliação da Língua Portuguesa é transversal aos vários domínios.  
 

 

 
 
 

Atitudes e Valores (30%)  
Face ao 

conhecimento e 
cidadania 

Descritores de desempenho ACPA Ponderação 
Procedimentos 

/ 
Instrumentos 

Atitudes e valores 
com referência ao 
Perfil dos Alunos 
para o séc. XXI  

 

Identifica-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. 

Respeita perspetivas diversificadas e constrói consensos. 

Coopera e partilha.  

Relacionamento 
interpessoal 

6% 

Instrumentos 
de registo que 

permitam a 
análise da 

evolução do 
processo de 

aprendizagem 

 
Realiza projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, 
geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e 
ambiental, a diferentes escalas. 
Realiza atempadamente os trabalhos de casa solicitados. 
Demonstra empenho e autonomia no processo de aprendizagem. 
Evidencia espírito de iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diferentes escalas 

 
 
 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia   
 
  

6% 

Desenvolve uma relação harmoniosa com o meio natural e social, 
assumindo o seu comportamento num contexto de bem-estar individual e 
coletivo. 
Desenvolve consciência e responsabilidade ambiental e social, 
contribuindo para a sustentabilidade. 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

6% 

 

Comunica os resultados da investigação, mobilizando a linguagem verbal, 
icónica, estatística, gráfica e cartográfica, adequada ao contexto. 
 
.  

Sensibilidade 
estética e artística 

6% 

Relaciona-se de forma adequada no espaço onde se insere, apresentando 
uma postura adequada aos diversos contextos de aprendizagem. 

Consciência e 
domínio do corpo 

6% 



 

Nível Perfil de aprendizagens específicas articuladas com as AE e PA 

5 

Adquiriu 90% ou mais das aprendizagens disciplinares essenciais, com excelente domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e 
comunicação; do raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Elevados conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Elevados padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela elevada consciência e domínio do corpo. 
Revela excelente relacionamento interpessoal e um extraordinário desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em elevados patamares de 
cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação.  

4 

Adquiriu entre 70% e 89% das aprendizagens disciplinares essenciais, com muito bom domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e 
comunicação; do raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Bons conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Bons padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela boa consciência e domínio do corpo. 
Revela bom relacionamento interpessoal e um grande desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em grandes patamares de cidadania de 
intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação.  

3 

Adquiriu entre 50% e 69% das aprendizagens disciplinares essenciais, com algum domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e 
comunicação; do raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Revela conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Revela padrões de sensibilidade estética e artística. 
Revela consciência e domínio do corpo. 
Revela um satisfatório relacionamento interpessoal e um razoável desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em patamares medianos de 
cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação.  

2 

Adquiriu entre 20% e 49% das aprendizagens disciplinares essenciais, com baixo domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e 
comunicação; do raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Poucos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 

Poucos padrões de sensibilidade estética e artística. 
Pouca consciência e domínio do corpo. 
Revela alguns problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em baixos patamares de 
cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação.  

1 

Adquiriu menos de 20% das aprendizagens disciplinares essenciais, sem domínio da Linguagem e textos específicos, da informação e comunicação; do 
raciocínio e resolução de problemas quando aplicável; do pensamento crítico e criativo. 
Muito baixos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Muito poucos padrões de sensibilidade estética e artística. 
Muito pouca consciência e domínio do corpo. 
Revela muitos problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de autonomia, concretizados em muito baixos patamares  
de cidadania de intervenção, responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação.  


