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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ODEMIRA  
 

ESCOLA BÁSICA 

DOS 2.º E 3.º CICLOS DAMIÃO DE ODEMIRA 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

ÁREA DISCIPLINAR DE GEOGRAFIA – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  

Ensino Básico - 3.º Ciclo – 2020/ 2021 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens essenciais definidas nos documentos curriculares em 

vigor. Sendo um processo contínuo, privilegia a diversidade de modalidades (avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa), bem como de estratégias e de instrumentos de avaliação. 

 

1. Na avaliação de cada aluno, ter-se-á em linha de conta dois domínios fundamentais (Tabela I): 

 valores e atitudes 

 conhecimentos, competências e capacidades 

 

Tabela I – Peso percentual atribuído nos domínios de avaliação 

Domínios de 

avaliação 

Parâmetros de avaliação/ 

Competências gerais 

Técnicas /  

Instrumentos de avaliação 

Atitudes e 
Valores 

20% 

 
1. Responsabilidade e autonomia 
(cumprimento de obrigações e tarefas, 
iniciativa) ………..…………………. 10% 
 
2. Participação  
(interesse e empenho, oportunidade 
das intervenções) …………………... 5% 
 
3. Comportamento/Sociabilidade 
(respeito pelos outros e pelas suas 
opiniões, cumprimento das regras 
estabelecidas e espírito de  
entreajuda) ………………................ 5% 

- Grelhas de registo 

- Registos de incidentes ocasionais 

- Lista de verificação dos trabalhos de casa 

 
 

Conhecimentos 
e competências 
 

 

80% 
• Fichas de avaliação, trabalhos 
individuais e/ou 
cooperativos………........................ 80% 

- Grelhas de correção das fichas de 

avaliação (diagnóstica, sumativa) 

- Grelhas de registo de intervenções orais e 

escritas dos alunos durante as aulas 

- Registos de observação trabalhos 

individuais ou de grupo 

- Relatórios de atividades 
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2. Material essencial para a participação nas atividades: 
 

 Manual escolar 

 Caderno de atividades 

 Lápis 

 Caneta 

 Borracha 

 Régua 

 Caderno diário 

 Material ocasional (com pré-aviso; ex: calculadora; esquadro; papel milimétrico; lápis/canetas de 
cor) 

 
 
 

Odemira, 9 de setembro de 2020 

 

A coordenadora de grupo 

Dulce Portugal Raposo 

A coordenadora de departamento 

Maria da Luz Ricardo 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ODEMIRA  
 

ESCOLA BÁSICA 

DOS 2.º E 3.º CICLOS DAMIÃO DE ODEMIRA 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

ÁREA DISCIPLINAR DE GEOGRAFIA – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  

PLNM_Ensino Básico - 3.º Ciclo – 2020/ 2021 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens essenciais definidas nos documentos curriculares em 

vigor. Sendo um processo contínuo, privilegia a diversidade de modalidades (avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa), bem como de estratégias e de instrumentos de avaliação. 

 

1. Na avaliação de cada aluno, ter-se-á em linha de conta dois domínios fundamentais (Tabela I): 

 valores e atitudes 

 conhecimentos, competências e capacidades 

 

Tabela I – Peso percentual atribuído nos domínios de avaliação 

Domínios de 

avaliação 

Parâmetros de avaliação/ 

Competências gerais 

Técnicas /  

Instrumentos de avaliação 

Atitudes e 
Valores 

50% 

 
1. Responsabilidade e autonomia 
(cumprimento de obrigações e tarefas, 
iniciativa) ………..…………………. 20% 
 
2. Participação  
(interesse e empenho, oportunidade 
das intervenções) …………………. 15% 
 
3. Comportamento/Sociabilidade 
(respeito pelos outros e pelas suas 
opiniões, cumprimento das regras 
estabelecidas e espírito de  
entreajuda) ……………….............. 15% 

- Grelhas de registo 

- Registos de incidentes ocasionais 

- Lista de verificação dos trabalhos de casa 

 
 

Conhecimentos 
e competências 
 

 

50% 
• Fichas de avaliação, trabalhos 
individuais e/ou 
cooperativos………........................ 50% 

- Grelhas de correção das fichas de 

avaliação (diagnóstica, sumativa) 

- Grelhas de registo de intervenções orais e 

escritas dos alunos durante as aulas 

- Registos de observação trabalhos 

individuais ou de grupo 

- Relatórios de atividades 
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2. Material essencial para a participação nas atividades: 
 

 Manual escolar 

 Caderno de atividades 

 Lápis 

 Caneta 

 Borracha 

 Régua 

 Caderno diário 

 Material ocasional (com pré-aviso; ex: calculadora; esquadro; papel milimétrico; lápis/canetas de 
cor) 

 
 
 

Odemira, 16 de novembro de 2020 

 

A coordenadora de grupo 

Dulce Portugal Raposo 

A coordenadora de departamento 

Maria da Luz Ricardo 

 


