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ÁREAS DE COMPETÊNCIA TEMA ORGANIZADOR 
DESCRITORES OPERATIVOS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES, ATITUDES 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Linguagem e Textos 

Informação e Comunicação 

Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

Pensamento Crítico e 

Pensamento Criativo 

Saber Científico, Técnico e 

Tecnológico 

OS ESPAÇOS ORGANIZADOS 
PELA POPULAÇÃO 

Os espaços rurais em 
mudança 

As áreas urbanas: dinâmicas 
internas 

A rede urbana e as relações 
campo-cidade 

A POPULAÇÃO, COMO SE 
MOVIMENTA E COMO COMUNICA 

A diversidade de 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 desafios para Portugal do 
alargamento da União 
Europeia e as regiões 
portuguesas no contexto das 
políticas da União Europeia 

A valorização ambiental em 
Portugal e a política 
ambiental comunitária 

Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas 

para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia 

aérea e TIG. 

Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e mobiliza a mesma na 

construção de respostas para os problemas estudados. 

Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica na 

construção de respostas para os problemas estudados. 

Investiga problemas ambientais e sociais, ancorados em guiões de trabalho e 

questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). 

Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações 

que as diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a 

várias escalas. 

Testes escritos 

Trabalhos, relatórios, fichas de 

trabalho, exercícios. 

70% 

10% 

Desenvolvimento Pessoal e 

Autonomia 

Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

Relacionamento Interpessoal 

Comunica os resultados da investigação, usando diferentes suportes técnicos. 

Procura ultrapassar as dificuldades e enriquecer as aprendizagens; Demonstra 

empenho e autonomia no processo de aprendizagem; Evidencia espírito de 

iniciativa. 

Desenvolve consciência e responsabilidade ambiental e social, contribuindo para a 

sustentabilidade. 

Comunica os resultados da investigação, usando a linguagem verbal, icónica, 

estatística e cartográfica. 

Coopera e partilha; Respeita perspetivas diversificadas e constrói consensos. 

Instrumentos de registo que 

permitam a análise do 

processo - listas de verificação 

e/ou abelas de observação, 

por exemplo, de auto e/ou 

heteroavaliação. 

20% 

 


