
Ano	de	escolaridade:	8.º

Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência 
 E D C B A

Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
Muito insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Não conhece os diferentes 
indicadores demográficos

Identifica menos de metade dos 
diferentes indicadores 

demográficos

Identifica a maioria dos 
indicadores demográficos

Conhece e compreende os 
diferentes indicadores 

demográficos

Aplica o conhecimento de 
conceitos para determinar 
indicadores demográficos

Apenas identifica a tendência 
de evolução da população 

mundial

Identifica as 3 fases de 
evolução da população mundial

Caracteriza a evolução da taxa 
de natalidade e de mortalidade 

nas 3 fases de evolução da 
população mundial

Explica a evolução da taxa de 
natalidade e de mortalidade 
nas 3 fases de evolução da 

população mundial

Compreende a evolução 
demográfica mundial

Identifica uma pirâmide etária e 
os grupos de idades que a 

compõem

Associa pirâmides etárias a 
países desenvolvidos e em 

desenvolvimento

Reconhece diferentes tipos de 
pirâmides (população jovem, 

adulta, envelhecida e 
rejuvenescida)

Descreve o comportamento da 
taxa de natalidade e da 

esperança média de vida de 
diferentes tipos de pirâmides 

etárias

Caracteriza a estrutura etária 
da população a partir de 

diferentes pirâmides

Apenas conhece a designação 
de políticas demográficas 
natalistas e antinatalistas

Identifica  exemplos de políticas 
natalistas e antinatalistas

Dá exemplos de políticas 
demográficas dos países 

desenvolvidos e em 
desenvolvimento

Compreende a implementação 
de políticas demográficas 
tendo em consideração a 

realidade demográfica de cada 
país

Infere a necessidade de 
políticas diferentes aplicadas a 
realidades sóciodemográficas 

distintas

Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Disciplina:	Geografia Ciclo	de	ensino:	3.º

Níveis de desempenho – descritores
Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Domínio 
ou Tema

Subdomínio Conteúdo
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Apenas reconhece que a 
população não se distribui 
uniformemente à superfície 

terrestre

Identificas os principais vazios 
humanos e os grandes focos 

populacionais

Localiza os principais vazios 
humanos e os grandes focos 

populacionais em mapas a 
diferentes escalas

Enumera os fatores atrativos e 
repulsivos que explicam a 
distribuição da população 

mundial

Explica a distribuição da 
população mundial com base 

em fatores atrativos e 
repulsivos

Apenas distingue emigração ou 
imigração

Identifica alguns tipos de 
migrações

Classifica os tipos de 
migrações quanto ao espaço, 

tempo e forma

Dá exemplos de tipos de 
migrações quanto ao espaço, 

tempo e forma

Explicas as motivações que 
estão na base dos movimentos 

migratórios

Não distingue as causas das 
consequências dos 

movimentos migratórios

Identifica algumas  causas e 
consequências dos 

movimentos migratórios

Identifica as causas e 
consequências dos 

movimentos migratórios, nas 
áreas de partida e de chegada

Enumera as causas e 
consequências dos 

movimentos migratórios, nas 
áreas de partida e de chegada

Explica as consequências 
demográficas e sócio-

económicas dos movimentos 
migratórios

Apenas reconhece que a 
população se desloca à escala 

mundial

Identifica alguns dos principais 
fluxos migratórios

Identifica os principais fluxos 
migratórios internacionais

Explica as causas dos 
principais fluxos migratórios 

internacionais

Caracteriza o emigrante-tipo 
quanto ao desenvolvimento 

do país

Apenas reconhece  a existência 
de cidades

Identifica critérios de definição 
de cidade

Identifica  caraterísticas das 
cidades dos países 

desenvolvidos e dos países em 
desenvolvimento

Justifica o aparecimento da 
megalópole e da área 

metropolitana

Interpreta a importância das 
cidades sustentáveis

Identifica apenas duas funções 
das cidades

Identifica as funções urbanas
Carateriza as principais áreas 

funcionais das cidades 

Descreve a organização das 
áreas funcionais de uma 

cidade em função do preço do 
solo

Relaciona o aparecimento de 
novas centralidades com o 

crescimento e a revitalização  
das cidades

Reconhece apenas a existência 
de diferentes morfologias 

urbanas

Identifica as plantas ortogonais, 
radioconcêntricas e irregulares

Caracteriza os diferentes tipos 
de plantas urbanas

Dá exemplos de cidades com 
diferentes  tipos de plantas

Relaciona as diferentes plantas 
urbanas com a evolução ou o 

planeamento das cidades

Descreve apenas um dos 
modos de vida rural ou urbano

Identifica as diferenças entre 
modo de vida rural e modo de 

vida urbano

Identifica as relações de 
interdependência e 

complementaridade que se 
estabelece entre o espaço rural 

e o espaço urbano

Explica as relações de 
interdependência e 

complementaridade que se 
estabelece entre o espaço rural 

e o espaço urbano

Discute as potencialidades 
ambientais, sociais e 

económicas do espaço rural
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Identifica alguns conceitos: 
identidade territorial, cultural, 
etnia, língua, religião, técnicas, 
usos e costumes, aculturação, 

globalização, racismos, 
xenofobia e multiculturalismo

Identifica alguns fatores de 
identidade cultural a língua, a 
religião, a arte, os costumes, a 

organização social (…)

Relaciona o respeito dos 
direitos humanos com a 
construção de sociedade 

inclusivas

Problematiza as 
consequências da 

globalização, tanto na unidade 
cultural como na afirmação da 
diversidade cultural mundial

Reflete sobre a importância da 
construção de comunidades 
multiculturais inclusivas mas 

também culturalmente 
heterogéneas (país, cidades, 

escola)

Identifica apenas um dos 
recursos renováveis/não 

renováveis

Distingue alguns recursos 
naturais de recursos não 

renováveis

Localiza a distribuição mundial 
dos recursos naturais

Explica a importância dos 
diferentes tipos de recursos

interpreta a distribuição 
mundial dos recursos naturais

Associa a evolução da 
população com o aumento do 

consumo dos recursos

Estabelece a relação entre a 
evolução da população e o 
consumo de recursos numa 

perspetiva de desenvolvimento 
sustentável

Explica as causas do aumento 
do consumo dos recursos

Discute a relação  entre as 
áreas produtoras e 

consumidoras de recursos  e o 
grau de desenvolvimento das 

mesmas

Explica os impactes 
decorrentes da exploração dos 

recursos naturais

Identifica apenas um setor de 
atividade

Diferencia os  setores de 
atividade

Distingue população ativa de 
população inativa

Explica a evolução da 
distribuição da população 

ativa por setores de atividade

Explica  a evolução da 
distribuição da população 

ativa por setores de atividade 
em países com diferentes 
graus de desenvolvimento

Identifica alguns fatores físicos 
ou humanos que condicionam 

a atividade agrícola

Menciona  alguns dos fatores 
físicos e humanos que 

condicionam a atividade 
agrícola

Distingue a influência de 
alguns dos fatores 

condicionantes da atividade 
agrícola

Explica alguns fatores que 
influenciam a prática agrícola

Explica a influencia de cada um 
dos fatores condicionantes da 

atividade agrícola

Identifica apenas a agricultura 
tradicional e moderna

Indica algumas características 
da agricultura tradicional e 

moderna

Localiza as regiões à escala 
mundial onde predomina cada 

tipo de agricultura

Relaciona o rendimento e a 
produtividade agrícola com o 

grau de desenvolvimento 
cientifico e tecnológico. 

Explica as principais 
consequências da agricultura 

tradicional e da agricultura 
moderna.

Identifica algumas 
caraterísticas da agricultura 

biológica

Identifica algumas 
vantagens/desvantagens da 

agricultura biológica

Carateriza a agricultura 
biológica

Identifica outras formas de 
produção agrícola 

ambientalmente sustentáveis

Carateriza outras formas de 
produção agrícola 

ambientalmente sustentáveis 
(biodinâmica, natural, 

permacultura, ...)
Identifica alguns dos fatores 

físicos ou humanos que 
condicionam a agricultura em 

Portugal

Refere alguns dos fatores 
físicos ou humanos que 

condicionam a agricultura em 
Portugal

Explica os fatores físicos e 
humanos que condicionam a 

agricultura em Portugal

Identifica as potencialidades 
do espaço agrícola em 

Portugal

Discute as potencialidades do 
espaço agrícola em Portugal
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Reconhece apenas a existência 
de formas de criação de gado 

em regime extensivo e 
intensivo

Identifica algumas das 
vantagens ou desvantagens de 
um dos regimes de criação de 

gado

Localiza as principais áreas de 
criação de gado em regime 

extensivo e intensivo, à escala 
mundial e nacional

Relaciona a 
complementaridade da criação 

de gado em relação à 
agricultura e à industria

Explica  a complementaridade 
da criação de gado em relação 

à agricultura e à industria

Reconhece apenas a 
importância do oceano como 

fonte de recursos

Reconhece apenas a 
importância do oceano como 

património natural

Explica a importância do 
oceano como património 

natural e fonte de recursos, 
enfatizando os alimentares

Explica a importância da 
preservação ambiental dos 

oceanos

Problematiza a importância da 
preservação ambiental dos 

oceanos

Refere alguns dos fatores 
físicos que condicionam a 

atividade piscatória 

Identifica alguns aspetos do 
relevo marinho: plataforma 
continental, talude, ou zona 

abissal

Relaciona os recursos 
piscatórios com a extensão da 

plataforma continental  e as 
correntes marítimas

Relaciona a temperatura das 
águas com a quantidade e 

variedade de espécies

Localiza as principais áreas de 
pesca no Mundo

Reconhece a existência da 
pesca artesanal e industrial

Identifica alguns tipos de pesca 
em função da localização, da 

permanência, da dimensão das 
embarcações e tripulação

Identifica os impactes da 
atividade piscatória industrial

Discute os impactes da 
atividade piscatória industrial

Discute soluções para os 
problemas de sustentabilidade 

das pescas

Reconhece a existência de 
aquacultura

Refere o significado de 
aquacultura intensiva e 

extensiva

Localiza as principais áreas 
produtoras de aquacultura

Enumera as vantagens e as 
desvantagens da aquacultura

Problematiza as vantagens e as 
desvantagens da aquacultura 
para reduzir os problemas de 
sustentabilidade piscatória

Identifica algumas das 
principais espécies capturadas 

em Portugal

Identifica algumas artes de 
pesca em Portugal

Caracteriza a ZEE portuguesa

Discute  a criação e ampliação 
da ZEE portuguesa e o seu 

potencial em termos 
piscatórios

Problematiza a criação e 
ampliação da ZEE portuguesa e 

o seu potencial em termos 
piscatórios

Reconhece a existência de 
fases no desenvolvimento 

industrial

Identifica alguns fatores de 
localização industrial

Descreve a evolução dos 
fatores de localização 

industrial ao longo do tempo

Explica as consequências, 
económicas, sociais e 

ambientais da atividade 
industrial a nível mundial

Menciona soluções para os 
problemas económicos, 
sociais e ambientais da 

atividade industrial

Localiza algumas áreas mais 
industrializadas a nível 

mundial

Identifica alguns contrastes na 
distribuição da industria a nível 

mundial

Menciona os principais fatores 
que explicam a localização das 

industrias nos NPI

Explica o processo de 
deslocalização industrial em 
alguns países na atualidade

Explica a importância da 
globalização no fenómeno de 

segmentação da produção
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Identifica alguns dos produtos 
industriais de origem nacional

Identifica as fases da  evolução 
da industria em Portugal

Localiza as regiões de Portugal 
com maior concentração 

industrial

Reflete sobre os principais  
problemas da industria em 

Portugal

Problematiza o futuro da 
industria portuguesa perante 

as inovações e procura de 
novos mercados

Menciona alguns tipos de 
serviços

Distingue serviços vulgares de 
serviços raros

Explica as causas do aumento 
da percentagem de ativos no 

setor dos serviços

Localiza as principais áreas de 
desenvolvimento dos serviços, 

tanto à escala internacional 
como nacional

Discute a importância dos 
serviços na atualidade

Identifica o conceito de 
turismo

Identifica alguns tipos de 
turismo

Relaciona os diferentes fatores 
físicos e humanos com a 

prática de diferentes formas de 
turismo

Discute os principais impactes 
do turismo

Reflete sobre a importância do 
desenvolvimento sustentável 

do turismo

Reconhece Portugal como 
destino turístico

Descreve a proveniência dos 
turistas  que procuram Portugal

Descreve a evolução da entrada 
e proveniência de turistas em 

Portugal através de dados 
estatísticos

Relaciona o destino 
preferencial dos turistas com a 

oferta turística em Portugal

Explica o potencial turístico de 
Portugal relacionando-o com o 
de outros destinos turísticos

Identifica áreas de maior ou 
menor acessibilidade

Identifica distancia absoluta
Distingue distância absoluta de 

distância relativa

Distingue distância absoluta 
de distância relativa, a partir 
dos conceitos de distância-

tempo e distância-custo

Calcula a distancia absoluta e 
distancia relativa a partir dos 
conceitos de distancia-tempo 

e distancia-custo

Identifica apenas alguns 
modos de transporte

Agrupa os meios de circulação 
por modos de transporte

Relaciona o transporte a 
utilizar em função do produto 

a transportar, custo de 
transporte e distância a 

percorrer

Analisa gráficos do custo de 
transporte em função da 

distância percorrida

Explica a competitividade dos 
diferentes tipos de transporte 

a curtas e longas distâncias

Reconhece apenas utilidade 
nos transportes para a 
circulação de pessoas e 

mercadorias

Reconhece algumas 
vantagens/inconvenientes dos 

transportes terrestres, 
aquáticos e aéreos

Compara as 
vantagens/inconvenientes dos 

transportes terrestres, 
aquáticos e aéreos

Refere os impactes 
económicos, sociais e 

ambientais dos diferentes 
modos de transporte

Explica a importância da 
intermodalidade na atualidade

Identifica alguns meios de 
telecomunicação

Identifica meios de 
comunicação tradicional e 

moderna

Explica a importância dos 
satélites e dos cabos de fibra 

ótica na revolução das 
telecomunicações

Explica os contrastes espaciais 
na distribuição dos meios de 

comunicação e redes de 
telecomunicação

Discute o papel das 
telecomunicações na 

dinamização da economia e 
das sociedades no mundo 

atual global
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Ano	de	escolaridade:	8.º


