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ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS DO

PASEO

DESCRITORES OPERATIVOS
DO PERFIL DO ALUNO À SAÍ-
DA DA ESCOLARIDADE OBRI-

GATÓRIA (PASEO)

DESCRITORES DE
DESEMPENHO ESPECÍFICOS

INSTRUMENTOS/
VALORAÇÃO

ENSINO PRESENCIAL
INSTRUMENTOS/

VALORAÇÃO
E@D

(A)
Linguagens

e textos

 Utiliza diferentes lingua-
gens e símbolos (verbal e
não verbal) para significar e
comunicar;
 Aplica diversas linguagens

aos diferentes contextos de
comunicação;
 Domina códigos de com-

preensão, interpretação e
expressão que o capacita
para a leitura e para a es-
crita.

 Mobiliza diferentes fontes de
informação geográfica na cons-
trução de respostas para os pro-
blemas investigados, incluindo
mapas, diagramas, globos, foto-
grafia aérea e TIG.

PRÁTICA / ESCRITA
(70%)

- Fichas de avaliação
(1 ficha de avaliação por
período) e questões de

aula (40%)

Outros instrumentos
de avaliação (30%):
 Debates.
 Desafios e tarefas de

aula diversificadas.
 Fichas de trabalho.
 Trabalhos de casa.
 Trabalhos em gru-

po/individuais.
 Trabalho colaborativo

em DAC.

ORALIDADE
(10%)

Grelhas de observação
da qualidade/pertinência da
participação oral, participa-
ção/intervenção oral opor-
tuna, apresentação de
dúvidas.

PRÁTICA / ESCRITA
(70%)

- Trabalhos formativos
realizados com recurso
a ferramentas digitais
interativas ou não
interativas (sessões
síncronas e assíncro-
nas), num contexto de
E@D

-Grelhas de registo de
observação de desem-
penho de tarefas solici-
tadas (trabalhos de
casa; trabalhos de
pesquisa; trabalhos
individuais e de grupo;
relatórios; dossiês
temáticos; constru-
ção/elaboração de
mapas, gráficos…),
com recurso a ferra-
mentas digitais, nas
sessões síncronas e
assíncronas, num
contexto de E@D.

ORALIDADE
(10%)

- Grelhas de registo do
desempenho na parti-
cipação oral nas ses-
sões síncronas, num
contexto de E@D.

(B)
Informação

e Comunicação

 Pesquisa, cruza, valida e
mobiliza informação;
 Transforma a informação

em conhecimento de acor-
do com um plano ou ques-
tão;

 Recolhe, trata e interpreta infor-
mação geográfica e mobiliza a
mesma na construção de res-
postas para os problemas estu-
dados.
 Representa gráfica, cartográfica

e estatisticamente a informação
geográfica.

(C)
Raciocínio

e resolução de
problemas

 Planeia e executa pesqui-
sas ou projetos de investi-
gação para resolver pro-
blemas.
 Analisa criticamente as

conclusões e constrói pro-
dutos de conhecimento;
 Avalia diferentes produtos

de acordo com critérios de
qualidade e utilidade em
diversos contextos signifi-
cativos.

 Investiga problemas ambientais
e sociais, ancorado em questões
geograficamente relevantes (o
quê, onde, como, porquê e para
quê).
 Representa gráfica, cartográfica

e estatisticamente a informação
geográfica, proveniente de traba-
lho de campo (observação dire-
ta) e diferentes fontes documen-
tais (observação indireta) e mo-
biliza-a na elaboração de res-
postas para os problemas estu-
dados.

(D)
Pensamento

crítico e criativo

 Pensa, observa, analisa e
discute ideias com base em
critérios claros e objetivos;
 Constrói argumentos para

fundamentar tomadas de
posição;
 Desenvolve projetos criati-

vos com sentido no contex-
to a que dizem respeito e
avalia o impacto das deci-
sões tomadas.

 Aplica o conhecimento geográfi-
co, o pensamento espacial e as
metodologias de estudo do terri-
tório, de forma criativa, em traba-
lho de equipa, para argumentar,
comunicar e intervir em proble-
mas reais, a diferentes escalas.
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(I)
Saber científico,

técnico
e tecnológico

 Compreende processos e
fenómenos científicos e
tecnológicos;
 Executa operações técni-

cas, relacionando conheci-
mentos técnicos, científicos
e socioculturais,
 Aplica conhecimentos ad-

quiridos na tomada de de-
cisões fundamentadas.

 Localiza, no espaço e no tempo,
lugares, fenómenos geográficos
(físicos e humanos) e processos
que intervêm na sua configura-
ção, em diferentes escalas,
usando corretamente o vocabu-
lário geográfico.
 Mobiliza corretamente o vocabu-

lário e as técnicas geográficas
para explicar a interação dos di-
ferentes fenómenos.
 Comunica os resultados da in-

vestigação, usando diferentes
suportes técnicos, incluindo as
TIC e as TIG.

Nota: A aplicação destes
instrumentos de avaliação será
ajustada às especificidades
dos alunos/turmas e ao
calendário escolar.

(E)
Relacionamento

interpessoal

 Coopera, partilha e interage
construtivamente com a di-
versidade.
 Debate, negoceia e cons-

trói consensos.
 Resolve problemas de

natureza relacional de for-
ma pacífica.

 Identifica-se com o seu espaço
de pertença, valorizando a diver-
sidade de relações que as dife-
rentes comunidades e culturas
estabelecem com os seus territó-
rios, a várias escalas.

CIDADANIA
(20%)

 Grelhas de observa-
ção relativas aos parâ-
metros responsabilidade
e empenho.
 Registos de observa-

ção de trabalho indivi-
dual ou de grupo.
 Registos da participa-

ção em debates.
 Registo de participa-

ções em atividades ex-
tra aula.
 Roteiros de auto e

heteroavaliação.

Nota: A aplicação destes
instrumentos de avaliação será
ajustada às especificidades
dos alunos/turmas e ao
calendário escolar.

CIDADANIA
(20%)

- Grelhas de registo de
pontualidade/ assidui-
dade/ motivação cum-
primento de prazos e
apresentação do mate-
rial necessário e de
respeito pelas regras
de funcionamento das
sessões síncronas e
assíncronas (regime
não presencial), num
contexto de E@D

(F)
Desenvolvimento

pessoal
e autonomia

 Reconhece os seus pontos
fracos e fortes e o valor do
autoaperfeiçoamento;
 Desenha, implementa e

avalia estratégias, de forma
autónoma, para conseguir
superar os próprios desafi-
os;
 Revela confiança, resiliên-

cia e persistência na cons-
trução de caminhos de
aprendizagem.

 Realiza projetos, identificando
problemas e colocando ques-
tões-chave, geograficamente re-
levantes.

Responsabilidade e empenho na
sua aprendizagem:
 É pontual e assíduo, traz o mate-

rial necessário para a aula, or-
ganiza o caderno diário e ade-
qua os métodos de trabalho às
suas necessidades, realiza os
trabalhos de casa, revela hábitos
de estudo e cumpre prazos.
 Mantém uma postura de atenção

na aula e coopera com as cole-
gas na execução das tarefas,
realiza as atividades propostas
pelo professor na sala de aula e
no tempo estipulado, é persis-
tente na realização das tarefas.
 Participa ativamente (expõe

dúvidas, formula questões e
aplica o conhecimento geográfi-
co a novas situações)
 Revela capacidade para autoa-

valiar o seu trabalho

(G)
Bem-estar,

saúde e ambiente

 Adota comportamentos que
promovem a saúde, o bem-
estar e o respeito pelo am-
biente;
 Manifesta consciência e

responsabilidade ambiental
e social, envolvendo-se em
projetos de cidadania ativa
para um futuro sustentável

 Desenvolve uma relação harmo-
niosa com o meio natural e soci-
al, assumindo o seu comporta-
mento num contexto de bem-
estar individual e coletivo.
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(H)
Sensibilidade

estética e artística

 Reconhece, experimenta,
aprecia e valoriza as dife-
rentes manifestações cultu-
rais das comunidades nos
diversos contextos

 Comunica os resultados da in-
vestigação, mobilizando a lin-
guagem verbal, icónica, estatís-
tica, gráfica e cartográfica, ade-
quada ao contexto.

Nota: A aplicação destes instrumentos de avaliação será ajustada às especificidades dos alunos/turmas e ao calendário escolar.
No regime misto os alunos realizarão os momentos de avaliação na semana de aulas presenciais.


