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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

                                         ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA A 

Ano Letivo – 2014/2015 
 

A avaliação dos Alunos no Ensino Secundário incide sobre: 
 

 Conhecimentos adquiridos e Competências/Capacidades desenvolvidas: 

 Pesquisa, organização, interpretação e apresentação da informação 

 Aquisição de conhecimentos associada à compreensão, interpretação e resolução de problemas 

 Problematização de situações concretas, avaliação crítica 

 Destreza instrumental. 
 

 Atitudes / Aprender a Viver Juntos e Aprender a Ser: 
 

 Sentido de responsabilidade, assiduidade, pontualidade e cumprimento de regras 

 Cumprimento das diversas normas de convivência e disciplina que constam do Regulamento 

Interno 

 Participação/ cooperação/ colaboração nas actividades, intervenção (oportunidade/ regularidade), 

persistência 

 Sociabilidade e participação fora do espaço da sala de aula, relacionamento com os colegas 

(respeito e entreajuda) 

 Autonomia  
 

Principais Instrumentos: 

- Testes; 

- Trabalhos de Pesquisa (individual /grupo); 

- Atlas de Portugal; 

- Trabalho de Aula; 

- Fichas de Trabalho e Trabalhos de casa.  
 

Os testes escritos terão uma classificação quantitativa, expressa numa escala de 0 a 20 valores.  

Os trabalhos de pesquisa individuais / grupo sujeitos a classificação, poderão ser notados qualitativamente ou 

quantitativamente.  

Nos testes escritos serão aplicados os critérios gerais de classificação dos testes (conforme critérios GAVE). 
 

A classificação final do período reflete o grau de consecução dos objetivos definidos e deve resultar da ponderação de 

todos os dados obtidos a partir da observação do aluno desde o início do ano letivo, tendo em conta a progressão 

efetuada nos vários domínios da aprendizagem. 

No cálculo da classificação final do ano letivo, deverá ser atribuído igual peso nos diferentes períodos letivos.   
 

“DOMÍNIOS” INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

APRENDER 

A CONHECER 

APRENDER 

A FAZER 

 

 

- Aquisição de competências específicas 

- Desenvolvimento de metodologias 

específicas da disciplina 

- Domínio da Língua Portuguesa 

(compreensão, produção e interacção) 

- Testes  65 % 

- Trabalhos de Pesquisa  

- Atlas de Portugal 

- Trabalho de Aula 

- Fichas de Trabalho e Trabalhos de Casa  

25 % 

APRENDER A 

VIVER JUNTOS 

APRENDER 

A SER 

 

- Sentido de responsabilidade 

- Cumprimento de regras 

- Pontualidade e Assiduidade 

- Respeito pelos Outros 

- Sociabilidade e cooperação 

- Autonomia e espírito crítico 

 

- Registos do professor 
 

- Registos no Livro de Ponto 
 

- Registos de Colaboração em atividades 

escolares 

10 % 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomei conhecimento dos Critérios de Avaliação da disciplina de Geografia A 

Nome do Aluno(a)  ………………………………………………………………   Nº ……  Turma ….... 

Encarregado(a) de Educação …………………………………………………………       ___ / ___/ 2014  


