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  CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO                                                                              
     3ºciclo                                                                                         Geografia                                                                               7ºano                    
 

Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 
 

Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
 
 
 
1- Localizar a paisagem  no 
respetivo território em diferentes 
escalas geográficas. 
2-Ler e interpretar gráficos e 
mapas, utilizando a legenda e a 
escala. 
3-Utilizar a escala para  
calcular distâncias. 
4-Comparar representações 
diversas da superfície terrestre a 
diferentes escalas. 
 
 
 
 
1-Utilizar a rosa dos ventos na 
localização relativa de um lugar. 
2-Utilizar pontos de referência 
espacial e instrumentos variados 
na localização de lugares. 
3-Interpretar mapas. 

 
Domínio I – A TERRA : Estudos e Representações  
 
Subdomínio 1 - Representações da Terra 

 Definição de Geografia 
 Paisagens naturais e paisagens 

humanizadas 
 Objeto, objetivos e o método da Geografia 
 Formas de representação da Terra: globos 

e mapas 
 Tipos de mapas 
 Elementos essenciais de um mapa 
 Mapas de grande e de pequena escala  
 Utilização de escalas 
 Continentes e Oceanos 
 A Europa: elementos naturais, países e 

capitais 
 A União Europeia  

 
 
Subdomínio 2 – Localização relativa 

 Processos de orientação 
 Localização relativa 
 África: elementos naturais, países e 

capitais 

 
1.Conhecimentos no domínio da língua materna: 

 
- Expressão clara e correta; 

 
- Identificação de ideias contidas nos diferentes 

tipos de discurso oral e escrito; 
 

2. Específicos da disciplina: 
 

- Identificação e utilização do vocabulário 
específico da disciplina; 

 
- Interpretação da informação transmitida 

(expressões matemáticas, gráficas e cartográficas); 
 

- Compreensão de noções fundamentais; 
 

- Aquisição do sentido de localização e da inserção 
em diferentes dimensões espaciais; 

 
- Aplicação de conhecimentos a novas situações; 

 
- Utilização adequada de recursos informáticos; 

 

 
- Fichas formativas 

 
-Fichas e 

Minifichas sumativas 
 

-Trabalhos 
individuais 

 
-Trabalho de 
grupo/pares 

 
-Trabalhos de casa 

 
-Observação direta 

 
-Intervenções orais 

 
-Caderno diário 

organizado 
 

-Ficha de 
autoavaliação 

 
-Plataforma moodle 
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- Seleção e tratamento correto da informação; 
 

 
- PIT 

                                                                                                                                                                       
 

Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 
 

Critérios de Avaliação 
Instrumentos 
de Avaliação 

 
1-Usar o sistema de coordenadas 
geográficas na localização de 
lugares. 
2- Localizar lugares em diferentes 
formas de representaçao da 
superfície terrestre. 
 3-Interpretar mapas. 
 
 
 
 
 

1- Descrever as carateristicas do 

relevo mundial e asua 

distribuição. 

2-Analisar e interpretar mapas. 

3-Identificar os elementos de uma 

rede hidrográfica e compreender 

o conceito de bacia hidrográfica. 

4-Explicar  a transformação da 

superficie e descrever a evolução 

do litoral. 

5-Identificar situações de má 
gestão nas bacias hidrográficas  e 
litoral e propor soluções.  

 
Subdomínio 3- Localização absoluta 

 Localização absoluta de lugares 
 América: elementos naturais, países e 

capitais 
 
 
 
 
 
 
Domínio II –  Meio Natural 
 
Subdomínio 2– Relevo e Agentes erosivos  

 Grandes conjuntos de relevo 

 Formação e desgaste do relevo 

 Redes e bacias hidrográficas 

 As formas do litoral e os tipos de costa 

 Ásia: elementos naturais, países e capitais 
 
 

 
 

 
3- Atitudes/ Valores: 

 
- Participação ativa nas propostas de trabalho; 

 
- Cumprimento das regras estabelecidas em sala de 

aula; 
 

- Criatividade e originalidade; 
 

- Capacidade de emitir juízos de valor; 
 

- Presença de espírito crítico; 
 

- Intervenção adequada; 
 

- Interesse; 
 

- Assiduidade e pontualidade; 
 

- Manifestação de atitudes e hábitos de trabalho; 
 

- Caderno diário organizado; 
 

- Ter o material necessário; 
 

-Integração nos trabalhos de grupo; 
 

 
- Fichas 

formativas 
 

-Fichas e 
Minifichas 
sumativas 

 
-Trabalhos 
individuais 

 
-Trabalho de 
grupo/pares 

 
 

-Trabalhos de 
casa 

 
-Observação 

direta 
 

-Intervenções 
orais 

 
-Caderno diário 

organizado 
 

-Ficha de 
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6-Interpretar mapas. 

 

- Respeito pela opinião dos outros. 
 

autoavaliação 
 

-Plataforma 
moodle 

 
-PIT 
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Aspetos possíveis de serem observados 

 
 * As Metas curriculares definem domínios para as diferentes áreas do ensino que visam desenvolver nos alunos 
capacidades e adquirir conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos. 
 

 HGP (2ºciclo) e História (3ºciclo): compreensão temporal e espacial, interpretação de fontes da História, 

contextualização e comunicação no âmbito da organização dos saberes nos aspetos políticos, económicos, 

sociais, culturais e artísticos, e nas ligações do processo histórico português com o presente.  

 Geografia (3ºciclo): 

 Observação, localização, descrição, análise, explicação e interrelação dos fenómenos físicos e humanos 

da superfície da Terra a diferentes escalas (local, regional, nacional, internacional e global), com base 

em mapas, dados estatísticos, gráficos, textos, imagens e da utilização das TIC. 

 

 EMRC: " Aprendizagem de conceitos, resolução de problemas, transferência do conhecimento e a aquisição de 
competências religiosas, sociais e morais". 
 
 Departamento de CSH: 

 A interdisciplinaridade/articulação entre os conteúdos da História, HGP, Geografia e EMRC. 

 

 

 

Observações 
 
** Sugere-se a 
consulta do 
Documento 
designado – 

Currículo das 
áreas 
disciplinares / 
Critérios de 
avaliação.  

Critérios de avaliação: 
diferentes graus de consecução 

Disciplina(s):  HGP / História / Geografia /EMRC 
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NÍVEL 

1 

 
Alunos que não compareceram às aulas sem qualquer justificação.  
Alunos que não cumprem as normas e regras estipuladas.  
Nunca fizeram os trabalhos de casa. 
Não colaboram nas atividades propostas. 
Não realizaram nenhumas, das aprendizagens necessárias à progressão na aquisição de competências, 
definidos para a disciplina – Metas curriculares* e doc. **, no quadro do plano de trabalho de turma. 
 

 
 

 
 

NÍVEL 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que revelaram falta de trabalho e interesse na superação das suas dificuldades. 
Distraíram-se com muita frequência e não têm o caderno organizado. 
Raramente fizeram os trabalhos de casa. 
Apresentaram falta de assiduidade e/ou pontualidade. 
Foram pouco respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram muitas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos resultados, na 
utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram muitas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer oralmente, quer na 
escrita.** 
 

 
 

NÍVEL 

3 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos que apesar de poderem ter revelado algumas dificuldades, manifestaram interesse pelas atividades 
desenvolvidas na disciplina ao longo do período. 

Foram assíduos e pontuais. 
Embora na aula fossem regulares no seu trabalho, nem sempre realizaram os trabalhos de casa. 
Foram respeitadores dos colegas e/ou professor(a). 
Revelaram algumas dificuldades na recolha e tratamento de informação, apresentação dos resultados, na 
utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Apresentaram algumas dificuldades a nível da operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com muita incorreção quer oralmente, quer na 
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escrita.** 
 

 
 

NÍVEL 
4 

 
 
 

 
Alunos que tiveram uma participação ativa nas atividades desenvolvidas. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas e 
professor(a). 

Empregaram bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na compreensão de 
enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na escrita,** e de aplicação 
dos conhecimentos a novas situações. 
 

 

 
 

NÍVEL 
5 
 
 
 

 
Alunos que revelaram um grande interesse e participação e/ou esforço nas atividades desenvolvidas. 
Realizaram sempre os trabalhos, tanto na aula como em casa. 
Manifestaram: ser organizados e atentos; responsáveis; ter um bom relacionamento com os colegas e 
professor(a). 
Empregaram muito bem várias estratégias de aprendizagem para a recolha e tratamento de informação, 
apresentação dos resultados, na utilização de vários suportes de trabalho (ver nota a). 
Revelaram muito boa capacidade de operacionalização das Metas curriculares *, bem como, na 
compreensão de enunciados escritos e orais e ao exprimir-se com correção quer oralmente, quer na 
escrita,**, bem como na aplicação dos conhecimentos a novas situações e/ou resolução de problemas. 

 

 

 
Nota a) – A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) será avaliada tendo em atenção a periodicidade decorrente da 
aplicação daquela(s) estratégia(s) pelas diferentes disciplinas do departamento. 
 
 
 


