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Reconhece a importância da localização na explicação geográfica, analisando informação representada em 
mapas com diferentes escalas e sistemas de projeção. 
 

 
 

A)  B) C) D) E)F) G) H) I) J) 

 

 

  

Analisa questões geograficamente relevantes do espaço português. 
  

Lê e interpreta mapas de diferentes escalas.   

Seleciona informação geográfica pertinente. 
 Provas Individuais de Avaliação 

Escrita 
80 % 

Organiza informação, resultante da leitura e do estudo autónomo, de forma sistematizada 

 
 
Grelha(s) de registo da observação: 
 

 

Articula com rigor o vocabulário geográfico e os conhecimentos. 
 Oralidade e cumprimento das 

tarefas em contexto de sala de 
aula/casa 

 

10% 

 

 

10 % 

Analisa factos, teorias e/ou situações, identificando os seus elementos ou dados, nomeadamente a 
localização e as características geográficas. 

 Trabalho em casa  

Estabelece relações intra e interdisciplinares 
  

Problematiza e debate as inter-relações no território português e com outros espaços 

  Formula hipóteses face a um fenómeno ou evento; 

Concebe situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado, nomeadamente através da 
exploração do conhecimento do território local. 

Propõe abordagens diferentes, se possível inovadoras para situações concretas. 
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Analisa textos, suportes gráficos e cartográficos (analógicos e/ou digitais) com diferentes perspetivas de um 
mesmo problema, concebendo e sustentando um ponto de vista próprio. 

A) B) C) D) E)F) G) H) I) J) 

 
 
 

Faz projeções, nomeadamente face aos desafios demográficos e de sustentabilidade do território português 
e tendo como horizonte os ODS. 

Usa modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, mapas, infografias). 

Identifica-se com o seu espaço de pertença. 

Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de posição. 

Participa em debates. 

Analisa textos com diferentes pontos de vista. 

Confronta argumentos para encontrar semelhanças, diferenças, consistência interna. 

Analisa factos, teorias e/ou situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

Problematiza Portugal na sua multidimensionalidade e multiterritorialidade, na construção da 
identidade do eu e dos outros, utilizando exemplos concretos, resultantes da interação meio e 
sociedade, na atualidade e a diferentes escalas. 

  

Procura e aprofunda a informação. 

Aceita ou argumenta pontos de vista diferentes. 

Confronta ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema e /ou maneira de o 
resolver (diferentes escalas de análise). 

Interroga-se sobre a relação entre territórios e fenómenos geográficos por comparação a diferentes 
escalas; 

-Participa em campanhas de sensibilização para um ambiente e ordenamento do território sustentáveis  
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Valores Descritores    

Responsabilidade e integridade Respeitar-se, agir eticamente, ponderações próprias e alheias. 
Colaborador 

Conhecedor/ Sabedor/ 

Culto/Informado 

Questionador 

Crítico/analítico 

Responsável/Autónomo 

 

 

 

10% 

Excelência e exigência Pautar-se pelo rigor, qualidade, perseverança e autonomia.  Observação direta; 

Curiosidade, reflexão e inovação Procurar novas soluções, aprendendo.  

Cidadania e participação Respeitar a diversidade, ser interventivo, ser solidário e pacificador.  Grelha(s) de registo da observação. 

Liberdade 
Ser autónomo, respeitando o outro, sendo democrático, respeitador, 

imparcial. 
 

 

                                                             
i
 Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 
 
ii
 ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): 

A) Linguagens 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. 


