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COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

        

NÍVEL 1 

 

NÍVEL 2 

 

NÍVEL 3 

 

NÍVEL 4 

 

NÍVEL 5 

 

 

TRATAMENTO  

DA  

INFORMAÇÃO 

 

- Não seleciona a 

informação. 

- Não interpreta as fontes 

geográficas. 

- Não utiliza conceitos da 

disciplina. 

 

- Não seleciona 

adequadamente a 

informação. 

- Interpreta com dificuldade 

as fontes geográficas. 

- Não utiliza corretamente  

a maioria dos conceitos 

específicos da disciplina. 

 

 

- Seleciona adequadamente a 

informação. 

- Interpreta razoavelmente as 

fontes geográficas. 

- Utiliza razoavelmente os 

principais conceitos 

específicos da disciplina. 

 

- Seleciona com rigor a 

informação. 

- Interpreta bem as fontes 

geográficas. 

- Utiliza com correção a 

maioria dos conceitos 

específicos da disciplina. 

 

- Seleciona com muito rigor 

a informação. 

- Interpreta bem a maioria 

das fontes geográficas. 

- Utiliza corretamente os 

conceitos específicos da 

disciplina. 

 

COMPREENSÃO 

DOS CONTEÚDOS 

E SUA  

APLICAÇÃO 

 

- Não localiza lugares na 

superfície terrestre. 

- Não compreende as 

caraterísticas e processos 

geográficos. 

 

 

- Localiza com dificuldade os 

lugares na superfície 

terrestre. 

- Não compreende a maioria 

das caraterísticas e processos 

geográficos. 

 

 

- Localiza razoavelmente os 

lugares na superfície 

terrestre. 

- Compreende as principais 

caraterísticas e processos 

geográficos. 

 

- Localiza com facilidade os 

lugares na superfície 

terrestre. 

- Compreende a maioria das 

caraterísticas e processos 

geográficos. 

 

- Localiza com muita 

facilidade os lugares na 

superfície terrestre. 

- Compreende bem as 

caraterísticas e processos 

geográficos. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

- Não se exprime ou 

exprime-se de forma muito  

incorreta. 

 

 

- Transmite as suas ideias 

com dificuldade. 

- Tem dificuldade em utilizar 

o vocabulário específico da 

disciplina. 

 

 

- Transmite com alguma 

dificuldade as suas ideias. 

- Utiliza algum vocabulário 

específico da disciplina. 

 

- Transmite com correcção as 

suas ideias. 

- Utiliza com frequência o 

vocabulário específico da 

disciplina. 

 

- Usa com correção meios de 

comunicação diversificados. 

- Utiliza sistematicamente o 

vocabulário específico da 

disciplina. 

 

 


