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Critérios de avaliação de Geografia | 7º Ano 
2021/2022 

Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 

(PASEO) 
Processos de recolha de informação 

Tema A – A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 

Localizar e 
compreender 
os lugares e as 
regiões 

50 % 

Descrição da Paisagem 

Situar exemplos de paisagens no respetivo território, ilustrando com diversos tipos de 
imagens. [2] 
Elaborar esboços da paisagem descrevendo os seus elementos essenciais. [3] 

H, I, J 

Croqui: Identificação/Descrição de elementos 

essenciais da paisagem  ⇒  Reflexão (avaliação 
atitudinal) 

Autoavaliação 1 
 
 

Avaliação das 
aprendizagens 2 

 

 

Avaliação 
atitudinal 3: 

Tolerância: 0% 
Cooperação: 10% 
Reflexão: 10% 

 

Mapas como forma de 
representar a superfície 
terrestre 

Distinguir mapas de grande escala de mapas de pequena escala, quanto à dimensão 
e ao pormenor da área representada. [7] 
Calcular a distância real entre dois lugares, em itinerários definidos, utilizando a escala 
de um mapa. [8] 

C, I 

Ficha (in)formativa: Cálculo de distância real entre dois 
lugares, situando dimensão e pormenor da área 
representada num mapa de pequena ou grande escala 

(situação-problema)  ⇒   Atenção (avaliação atitudinal) 

Localização dos 
diferentes elementos da 
superfície terrestre 

Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes formas de representação 
da superfície terrestre, utilizando a rosa-dos-ventos [5]. 
Descrever a localização absoluta de um lugar, usando o sistema de coordenadas 
geográficas (latitude, longitude), em mapas de pequena escala com um sistema de 
projeção cilíndrica [6]. 
Aplicar as Tecnologias de Informação Geográfica, para localizar, descrever e 
compreender os lugares [5 e 6]. 

A, B, C, D, E, 
F, I 

Itinerário: Criação de itinerário no Google Earth 
(plataforma geoespacial), mobilizando a localização 

relativa e absoluta de lugares (capitais de países)  ⇒   
Reflexão e cooperação (avaliação atitudinal) 

Problematizar e 
debater as 
inter-relações 
entre fenóme-
nos e espaços 
geográficos 

30 % 

Descrição da Paisagem 
Inferir a relatividade da representação do território, desenhando mapas mentais. [1] 

H, J 
Mapa mental: Representação do espaço percecionado 

(lugar)  ⇒   Empenho (avaliação atitudinal) 

Mapas como forma de 
representar a superfície 
terrestre 

Reconhecer as características que conferem identidade a um lugar (o bairro, a região 
e o país onde vive), comparando diferentes formas de representação desses lugares. 
[2] 
Reconhecer diferentes formas de representação do mundo de acordo com a posição 
geográfica dos continentes e com os espaços de vivência dos povos, utilizando 
diversas projeções cartográficas (em suporte papel ou digital). [4] 
Inferir sobre a distorção do território cartografado em mapas com diferentes sistemas 
de projeção. [4] 
Ilustrar aspetos significativos de países da União Europeia. [9] 

A, B, C, D, E, 
F, H, I, J 

---------------- 
 

Vídeo (suporte digital): Descrição de projeção 
cartográfica e identificação de superfícies 

(líquidas/sólidas)  ⇒   Tolerância e cooperação 
(avaliação atitudinal) 
 

PowerPoint (suporte digital): Descrição de um país da 

UE (atividade do grupo disciplinar para o 3º ciclo)  ⇒   
Empenho, organização e reflexão (avaliação 
atitudinal) 

Localização dos 
diferentes elementos da 
superfície terrestre 

---------------- ---------------- ---------------- 

Comunicar e 
participar 

20 % 

Descrição da Paisagem ---------------- ---------------- ---------------- 

Mapas como forma de 
representar a superfície 
terrestre 

Selecionar as formas de representação da superfície terrestre, tendo em conta a 
heterogeneidade de situações e acontecimentos observáveis a partir de diferentes 
territórios. [4] 

I ---------------- 

Localização dos 
diferentes elementos da 
superfície terrestre 

---------------- ---------------- ---------------- 
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Critérios de avaliação de Geografia | 7º Ano (cont.) 
2021/2022 

Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 

(PASEO) 
Processos de recolha de informação 

Tema B – MEIO NATURAL 

Localizar e 
compreender 
os lugares e as 
regiões 

50 % 

Clima e Formações 
Vegetais 

Distinguir estado do tempo e clima, utilizando a observação direta e diferentes recursos 
digitais. [1] 
Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, utilizando representações cartográficas 
(em suporte papel ou digital). [2] A, B, C, D, E, F, I 

Mapa concetual (Cmap Tools): Estado de tempo vs. 

clima – elementos e fatores  ⇒  Reflexão (avaliação 
atitudinal) 

Esquemas-síntese: Zonalidade de climas e biomas  ⇒
   Cooperação e reflexão (avaliação atitudinal) 

Autoavaliação 1 
 
 

Avaliação 
sumativa 2 

 

 

Avaliação 
atitudinal 3: 

Tolerância: 5% 
Cooperação: 5% 
Reflexão: 10% 

 

Relevo 

Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios do Mundo, utilizando 
mapas de diferentes escalas (em suporte papel ou digital). [4] 
Relacionar a localização de formas de relevo com a rede hidrográfica, utilizando perfis 
topográficos. [5] 
Demonstrar a ação erosiva dos cursos de água e do mar, utilizando esquemas e 
imagens. [6] 
Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos recursos 
naturais (bacias hidrográficas, litoral), utilizando terminologia específica, à escala local 
e nacional. [7] 
Aplicar as TIG – Web SIG, Google Earth, GPS, Big Data, para localizar, descrever e 
compreender os fenómenos geográficos. [6] 

A, B, D, E, F, I 

Ficha (in)formativa: Grandes cadeias montanhosas e 

principais rios do Mundo  ⇒   Atenção, empenho e 
reflexão (avaliação atitudinal) 
Perfis topográficos: Relacionar a localização de formas 

de relevo com a rede hidrográfica  ⇒   Reflexão 
(avaliação atitudinal) 
PowerPoint (suporte digital/trabalho de grupo): Ação 

erosiva dos cursos de água e do mar  ⇒   Iniciativa, 
cooperação e reflexão (avaliação atitudinal) 

Problematizar e 
debater as 
inter-relações 
entre fenóme-
nos e espaços 
geográficos 

30 % 

Clima e Formações 
Vegetais 

Descrever impactes da ação humana na alteração e ou degradação de ambientes 
biogeográficos, a partir de exemplos concretos e apoiados em fontes fidedignas. [3] 
Identificar exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes 
fidedignas. [3] 

A, B, C, D, E, F, I 

Pesquisa (trabalho de grupo): Impactes da ação 
humana na alteração/degradação de ambientes 

biogeográficos  ⇒  Tolerância, cooperação e reflexão 
(avaliação atitudinal) 

Relevo 

Reconhecer a necessidade da cooperação internacional na gestão de recursos 
naturais, exemplificando com casos concretos, a diferentes escalas. [7] 

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I 

PowerPoint (suporte digital): Análise em grupo de casos 
concretos de cooperação internacional na gestão de 
recursos naturais, identificando fatores responsáveis por 

situações de conflito  ⇒  Tolerância, cooperação e 
reflexão (avaliação atitudinal) 

Comunicar e 
participar 

20 % 

Clima e Formações 
Vegetais ----------------  ---------------- 

Relevo 

Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma gestão sustentável do território, 
aplicando questionários de monitorização dos riscos no meio local, como por exemplo, 
os dos cursos de água e das áreas do litoral. [8] 
Relatar situações concretas de complementaridade e interdependência entre regiões, 
países ou lugares na gestão de recursos hídricos. [8] 

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J 

Questionário(s): Elaboração de questionário(s) e 
tratamento estatístico de dados sobre os riscos 
associados ao rio Ferreira, sensibilizando a comunidade 
para a necessidade de uma gestão sustentável do 

território  ⇒  Cooperação e reflexão (avaliação 
atitudinal) 

[1], [2], [3], … traduz aquilo que o aluno deve saber e a sequência em que os assuntos serão abordados. 

1 Os processos de recolha de informação indicados (de percurso e final – avaliação sumativa) pressupõe auscultação (autoavaliação do aluno) quanto a aprendizagens e saberes: fazer e ser. 

2 Nos temas previstos nas Aprendizagens Essenciais de Geografia para o 7º ano de escolaridade, temas A e B, haverá lugar à avaliação das aprendizagens (avaliação sumativa), duas por Período, no mínimo, sob a forma de teste (prova escrita, oral, …), quiz, mapas de 

conceitos, etc., sendo a mesma comunicada ao aluno com uma antecedência mínima de um mês. Todos os momentos de avaliação sumativa serão precedidos de adequados momentos formativos destinados à preparação dos alunos. 

3 Na avaliação atitudinal denuncia-se o peso relativo que as atitudes previstas para este ciclo/ano assumem no conjunto das tarefas/atividades propostas em cada Tema. 

A opção curricular de trabalho interdisciplinar e/ou de articulação curricular – Domínio de Autonomia Curricular (DAC) – será definida e avaliada nos diferentes domínios da disciplina de Geografia, de acordo com o projeto de cada turma. 

Os critérios de avaliação de Geografia têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 

O normal desenvolvimento das aulas de Geografia pressupõe a necessidade de os alunos se fazerem acompanhar do seguinte material: caderno diário, manual escolar e respetivo caderno de atividades, esferográfica, lápis, borracha, afia, lápis (de cores diferentes). 
Pontualmente, poderá ser solicitado outro tipo de material sendo os alunos informados com a devida antecedência. 

 


