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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO REGULAR – GRUPO 420 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA C – ENSINO SECUNDÁRIO (12º ano) 
 

TEMAS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS 

 

UM MUNDO  
POLICÊNTRICO 
 
 
 
 
UM MUNDO  
FRAGMENTADO 
 
 
 
 
UM MUNDO DE  
CONTRASTES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organização da informação geográfica  

− Recorrer a diferentes fontes/suportes para a pesquisa e recolha de informação. 

− Utilizar diferentes técnicas de pesquisa, recolha, seleção e tratamento da informação. 

− Pesquisar, selecionar, organizar e sintetizar informação pertinente, de forma estruturada e 
autónoma, a partir de diferentes fontes/suportes. 

 
 

10% 
 

- Testes de 
avaliação de 
conhecimentos 
 

- Fichas de 
trabalho 
 

-Trabalhos de 
pesquisa 
(individual/grupo) 
 

- Relatórios 
 

- Planos 
específicos e 
Esquemas 
 

- Pequenas 
sínteses e 
reflexões 
 

- Questionários de 
aula  
 

- Grelhas de 
registos 
avaliativos de 
participações e 
trabalhos 
produzidos 

Compreensão da informação geográfica 

− Analisar e interpretar diferentes tipos de documentos. 

− Reconhecer, explicar e relacionar diferentes conceitos geográficos.  

− Localizar, no espaço e no tempo, lugares e acontecimentos. 

− Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina. 

− Organizar e expressar ideias de forma clara e estruturada. 

− Identificar situações-problema e apresentar soluções. 

− Aplicar os conhecimentos da disciplina na construção de respostas para os problemas investigados.  

80%  

Comunicação e participação em Geografia 

− Utilizar formas diversificadas de comunicação (escrita, oral, multimédia, outras). 

− Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica. 

− Apresentar a informação de forma cuidada, organizada e criativa. 

− Utilizar corretamente vocabulário específico da disciplina. 

− Comunicar, oralmente ou por escrito, com correção linguística.  

− Demonstrar iniciativa, empenho, autonomia e sentido de responsabilidade na realização de tarefas. 

− Desenvolver hábitos de trabalho individual, regular e autónomo, e de trabalho em equipa. 

− Colaborar na criação de um ambiente propício à aprendizagem (ser portador do material 
necessário, ser assíduo e pontual, cumprir as regras de funcionamento em sala de aula e as 
normas de segurança).  

− Revelar atitudes de cooperação e de respeito para com os outros (saber ouvir e respeitar 
ideias e argumentos de outros). 

− Revelar capacidade reflexiva, de avaliação e de autoavaliação. 

10% 

 

Aprendizagens essenciais: http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_geografia_c.pdf 
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