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DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

A. DOMÍNIO DO 
CONHECIMENTO  

A.1 – CONCEPTUAIS 50% 

70% 

 

Testes; portefólio do aluno; 
trabalhos individuais, de 

pares e/ou grupo; fichas de 
trabalho; grelhas de registo 

A.2 - PROCESSUAIS 
   20% 

B. DOMÍNIO DAS 
ATITUDES 

1. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO 

 

15% 
30% Grelhas de registo 

2. VALORES E ATITUDES 

 

15% 

 
A. DOMÍNIO DO CONHECIMENTO – 70% 

 
 
   A.1 – Domínio do conceptual – 50% 
 
Específicos para cada módulo 
 
  A.2 – Domínio do processual – 20% 
 

 Elaborar e interpretar mapas, gráficos e outros documentos geográficos.  

 Utilizar diferentes técnicas de expressão gráfica e cartográfica.  

 Utilizar corretamente o vocabulário geográfico.  

  Usar corretamente a expressão escrita em língua portuguesa de forma a elaborar 

composições estruturadas, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia.  

 Desenvolver a comunicação oral. 

 Calcular escalas e distâncias. 

 Ler coordenadas geográficas. 

 Calcular indicadores diversos (demográficos, económicos, sociais, climáticos...). 

 Pesquisar, selecionar, organizar e interpretar informação de forma crítica 

 Realizar trabalhos de grupo, utilizando as diferentes etapas da investigação geográfica. 

 Apresentar trabalhos em exposições ou outras iniciativas culturais. 

 
 



 

 
 

 
 

B. DOMÍNIO DAS ATITUDES – 30%   
 

 
1 – Metodologia e organização – 15% 
       
Aspetos a observar: 
 

a) Pontualidade 

b) Hábitos e métodos de trabalho 

c) Cumprimento de tarefas 

d) Material necessário 

e) Autoavaliação e autoregulação 

 

6 – Valores e atitudes – 15% 
      
Aspetos a observar: 
 

a) Respeito pelos outros 

b) Cumprimento de regras 

c) Interajuda 

d)  Participação 

e) Interesse/Empenho 

f) Preservação do material   

 

Observações: as fichas de avaliação e os restantes instrumentos de avaliação, podem ser utilizados em 

alternância ao longo do ano letivo, pelo que os pesos percentuais serão distribuídos de acordo com a 

planificação. A língua portuguesa é transversal a todos os domínios. No caso dos alunos comprovadamente 
vulneráveis, deverá realizar-se uma avaliação especialmente ponderada, tendo em conta o tipo de 
vulnerabilidade e os constrangimentos que dela possam ter decorrido. 

 

 

 


