DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841

ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

Critérios de Avaliação de Geografia
3º Ciclo
2016/2017

Domínio

Domínio do Saber
(Conhecimentos e
competências)

%

60%
Progressão na aquisição
dos conhecimentos.
Utilização da expressão
oral e escrita;
Aquisição e utilização de
vocabulário específico da
disciplina.

Critérios
de
avaliação

Domínio do SaberFazer
(Capacidades
motoras)

Domínio do
Saber Ser e
Estar
(Atitudes e
Valores)

40%
Mobilização
dos
diferentes saberes para
compreender
a
realidade;
Utilização de diferentes
tipos de linguagem
como
textos, quadros, mapas,
gráficos, fotografias,
filmes…
Recolha,
selecção,
organização, tratamento,
análise e apresentação
da informação;
Elaboração e análise de
gráficos de diferentes
tipos; Elaboração e
análise
de
mapas
temáticos;
Elaboração e análise de
tabelas.

Realização
de
atividades de forma
autónoma e
criativa;
Cooperação com os
outros em projetos
e trabalhos
comuns;
Curiosidade
pelo
mundo;
Assiduidade
e
pontualidade;
Organização;
Participação,
empenho
e
interesse;
Responsabilidade;
Respeito
pelos
outros;
Comportamento;
Trabalhos de casa.

Instrumentos de Avaliação











Testes de Avaliação;
Observação direta;
Elaboração e apresentação de trabalhos de investigação;
Recolha, selecção e análise de informação (notícias, dados estatísticos…);
Elaboração de mapas;
Elaboração de gráficos e tabelas;
Registo da elaboração dos trabalhos de casa;
Registo do comportamento e participação;
Avaliação do caderno diário;
Registo de autoavaliação;
Nomenclatura a utilizar nos registos de Avaliação
Avaliação qualitativa
Avaliação quantitativa
Fraco
0% a 19%
Não Satisfaz
20% a 49%
Satisfaz
50% a 69%
Satisfaz Bastante
70% a 89%
Excelente
90% a 100%

Material escolar necessário da responsabilidade do aluno











Caderno diário;
Régua (mais ou menos 15 cm);
Máquina de calcular;
Lápis de carvão;
Borracha;
Caneta azul e vermelha;
Caneta de ponta fina preta;
Papel de engenharia (A4) e papel milimétrico (A4);
Uma caixa de lápis de cor (pelo menos de 6 lápis);
Livros adotados:
- 7º Ano – “Fazer Geografia 3.0” - Geografia 7º Ano ( A Terra: estudos e
representações, Meio natural), da Porto Editora.
- 8º Ano - “Fazer Geografia 3.0” - (População e povoamento, Atividades
económicas), da Porto Editora.
- 9º Ano - “Aldeia Global” - Cláudia Lobato/Simone Oliveira, Geografia 9º Ano
da Areal Editores.

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841

ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

Critérios de Avaliação
Geografia A - Secundário
2016/2017

Domínio

Domínio do Saber
(Conhecimentos e
competências)

%

60%

Critérios
de
avaliação

Progressão na aquisição
dos conhecimentos.
Utilização da expressão
oral e escrita;
Aquisição e utilização de
vocabulário específico da
disciplina;
Expressão oral e escrita.

Domínio do SaberFazer
(Capacidades
motoras)

Domínio do
Saber Ser e
Estar
(Atitudes e
Valores)

40%
Compreensão de
conteúdos e/ou
fenómenos;
Recolha, seleção,
organização, tratamento,
análise e apresentação
da informação;
Capacidade de síntese;
Aplicação dos
conhecimentos;
Elaboração e análise de
gráficos de diferentes
tipos;
Elaboração e análise de
mapas temáticos;
Elaboração e análise de
tabelas.

Assiduidade e
pontualidade;
Organização;
Participação,
empenho e
interesse;
Cooperação;
Responsabilidade;
Respeito pelos
outros.
Autonomia e
iniciativa;
Comportamento;
Trabalhos de casa.

Instrumentos de Avaliação











Testes de Avaliação;
Observação direta;
Elaboração e apresentação de trabalhos de investigação;
Recolha, selecção e análise de informação (notícias, dados estatísticos…);
Elaboração de mapas;
Elaboração de gráficos e tabelas;
Registo da elaboração dos trabalhos de casa;
Registo do comportamento e participação;
Avaliação do caderno diário;
Registo de autoavaliação;

Avaliação
Avaliação quantitativa de 0 a 20 Valores

Material escolar necessário da responsabilidade do aluno











Caderno diário;
Régua (mais ou menos 15 cm);
Máquina de calcular;
Lápis de carvão;
Borracha;
Caneta azul e vermelha;
Caneta de ponta fina preta;
Papel de engenharia (A4) e papel milimétrico (A4);
Uma caixa de lápis de cor (pelo menos de 6 lápis);
Livros adotados:
- 10º Ano “Descobrir Portugal” - Geografia A 10º Ano, da Porto Editora.
- 11ºAno “Descobrir Portugal”- Geografia A 11º Ano, da Porto Editora.

