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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA A – 11.º Ano  

 
CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CADA PERÍODO: 

 1º período = 100% da média ponderada do 1º P 

 2º período = 30% da média ponderada do 1º P + 70% da média ponderada do 2º P  

 3º período = 20% da média ponderada do 1º P + 40% da média ponderada de cada um dos 2º e 3º períodos.  

A ponderação para o cálculo final da classificação de cada período pode ser alterada por decisão do professor 
ou do grupo disciplinar, em situações excecionais como por exemplo a grande desigualdade na duração de um 
dos períodos. 
 

OBSERVAÇÕES: 

1. Quando, excecionalmente num período letivo, não se verificar a realização de algum instrumento de 

avaliação, a avaliação do respetivo domínio contará apenas com os instrumentos realizados. Neste caso, a 

ponderação dos instrumentos de avaliação aplicados será adaptada com respeito pelos pesos globais 

definidos por domínio. 

2. Sempre que possível, a ausência do aluno a um instrumento de avaliação agendado deverá ser previamente 

comunicada ao professor. Não sendo possível, a ausência deverá ser comunicada, com a máxima urgência, 

ao professor e ao diretor de turma, e justificada pelo aluno e/ou pelo respetivo encarregado de educação. 

Nestas situações, deverá ser respeitado o que consta no Regulamento Interno, no n.º 4 do seu artigo 26º: 

“(…) o professor da disciplina em causa e o diretor de turma deverão analisar os motivos apresentados, que 

deverão ser ponderosos, e a situação escolar do aluno, nomeadamente a recorrência de situações 

semelhantes no caso do mesmo aluno, independentemente das disciplinas. Se considerarem que se justifica 

a realização de uma avaliação específica em substituição da prova em que o aluno esteve ausente, tal 

deverá ser-lhe comunicado, juntamente com o tipo de avaliação a realizar, que poderá assumir diversas 

formas.” 

Domínios Competências essenciais Instrumentos de avaliação 
Critérios de 

ponderação 

 

Saberes e 

competências 

 

 

 

As definidas na 

planificação de cada ano 

de escolaridade 

Provas de avaliação escrita [testes 

sumativos].  

Outros trabalhos [trabalhos de grupo, 

fichas de trabalho, atividades na sala 

de aula, trabalhos de casa]. 

Participação oral relevante. 

60% 

 

30% 

 

90% 

 

Atitudes e 

valores 

 

 

 

 

 

Sentido de 

responsabilidade 

Assiduidade 

Pontualidade 

Sociabilidade 

Comportamento 

Autonomia e iniciativa 

Caderno diário completo [sumários, 

apontamentos da aula, elementos de 

avaliação, documentos distribuídos 

pelo(a) professor(a)]. 

Cumprimento de tarefas e prazos. 

Relação com os outros [colegas, 

professores, funcionários]. 

Integração em grupo. 

Interação apropriada em contexto de 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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TEMAS A LECIONAR AO LONGO DO ANO LETIVO 

GEOGRAFIA A – 11º LH 

 

TEMAS CONTEÚDOS 
AULAS PREVISTAS 

(tempos de 50 minutos) 

OS ESPAÇOS ORGANIZADOS 
PELA POPULAÇÃO 

 
As áreas rurais em mudança. 
  
As áreas urbanas: dinâmicas 
internas. 
 

 

1º Período: 74 

 

 

 

2º Período: 80 

 

 

 

 

 

3º Período: 43 

 

 

 

A POPULAÇÃO, COMO SE 
MOVIMENTA E COMO COMUNICA 

 

 
A rede urbana e as novas relações 
cidade-campo.  
 
A diversidade dos modos de 
transporte e a desigualdade espacial 
das redes. 
 
A revolução das telecomunicações e 
o seu impacto nas relações 
interterritoriais. 
 

A INTEGRAÇÃO DE PORTUGAL 
NA UNIÃO EUROPEIA: NOVOS 

DESAFIOS, NOVAS 
OPORTUNIDADES 

 
Os transportes e as comunicações e 
a qualidade de vida da população. 
 
Os desafios para Portugal do 
alargamento da UE. 
 
A valorização ambiental em Portugal 
e a Política Ambiental Comunitária. 
 
As regiões portuguesas no contexto 
das políticas regionais da UE. 
 

 

 

18 de setembro de 2018 

 
         A professora de Geografia 

 
 _____________________ 

 


