
Ano	de	escolaridade:	9.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 distingue crescimento 
económico de desenvolvimento 

humano

Apenas identifica um dos dois: 
crescimento económico ou 
desenvolvimento humano

Distingue crescimento 
económico de 

desenvolvimento humano

Compreende as noções de 
crescimento económico e 
desenvolvimento humano

Aplica os conhecimentos para 
distinguir crescimento económico 

de desenvolvimento humano

Apenas identifica um indicador 
de desenvolvimento de várias 

naturezas: demográficos, sociais, 
culturais, económicos, políticos, 

ambientais.

Identifica alguns indicadores 
de desenvolvimento de várias 

naturezas: demográficos, 
sociais, culturais, económicos, 

políticos, ambientais.

Enumera  os indicadores de 
desenvolvimento de várias 
naturezas: demográficos, 

sociais, culturais, económicos, 
políticos, ambientais.

Carateriza alguns indicadores 
de desenvolvimento de várias 

naturezas

Explica os diferentes indicadores 
de desenvolvimento de várias 

naturezas

Não identifica mapas de 
distribuição dos indicadores de 

crescimento económico e de 
desenvolvimento humano à 

escala global 

Identifica  mapas de 
distribuição de um dos 

indicadores:  crescimento 
económico ou 

desenvolvimento humano à 
escala global 

Reconhece mapas de 
distribuição  dos indicadores:  

crescimento económico e 
desenvolvimento humano à 

escala global 

Descreve mapas de 
distribuição  dos indicadores:  

crescimento económico e 
desenvolvimento humano à 

escala global 

Explica a distribuição  dos 
indicadores:  crescimento 

económico e desenvolvimento 
humano à escala global 

Não identifica a maioria dos 
países das organizações: OPEP, 

da NPI, dos NPI, dos BRICS e dos 
PMA. 

Identifica apenas alguns países 
das organizações: OPEP, da 
NPI, dos BRICS e dos PMA.

Identifica os países de cada 
uma das organizações: OPEP, 

dos NPI, dos BRICS e dos PMA.

Localiza os países de cada uma 
das organizações: OPEP, dos 
NPI, dos BRICS e dos PMA.

Carateriza os países das 
organizações da OPEP, dos NPI, 

dos BRICS e dos PMA.

Identifica apenas um dos 
indicadores que compõem o 

IDH.

Identifica alguns dos 
indicadores que compõem o 

IDH 
Carateriza o IDH

Interpreta a distribuição 
mundial do IDH

 Relaciona o IDH com o grau de 
desenvolvimento dos países.
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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



Conhece apenas um dos 
indicadores compostos, 

utilizados na avaliação do grau 
de desenvolvimento dos países. 

Identifica alguns dos 
indicadores compostos, 

utilizados na avaliação do grau 
de desenvolvimento dos 

países. 

Menciona outros indicadores 
compostos, utilizados na 

avaliação do grau de 
desenvolvimento dos países

Carateriza o grau de 
desenvolvimento de alguns 

países, utilizando para além do 
IDH outros indicadores 

compostos.

Infere, a partir do IDH e de outros 
indicadores compostos, as 

diferenças de desenvolvimento à 
escala mundial.

Apenas conhece um dos 
principais obstáculos ao 

desenvolvimento dos países 
(naturais, políticos, económicos 

e sociais).

Identifica alguns dos principais 
obstáculos ao 

desenvolvimento dos países 
(naturais, políticos, 

económicos e sociais).

Enumera os principais 
obstáculos ao 

desenvolvimento dos países 
(naturais, políticos, 

económicos e sociais).

Explica os principais 
obstáculos ao 

desenvolvimento dos países 
(naturais, políticos, 

económicos e sociais).

Carateriza os principais 
obstáculos ao desenvolvimento 

de alguns países (naturais, 
políticos, económicos e sociais).

Identifica apenas uma das 
causas do desigual acesso ao 
emprego, saúde, educação e 

habitação.

Identifica algumas das causas 
do desigual acesso ao 

emprego, saúde, educação e 
habitação.

 Reconhece as causas do 
desigual acesso ao emprego, 
saúde, educação e habitação.

Indica as causas do desigual 
acesso ao emprego, saúde, 

educação e habitação.

Explica as consequências do 
desigual acesso ao emprego, 

saúde, educação e habitação no 
desenvolvimento das populações

Identifica apenas um dos fatores 
responsáveis pela degradação 

dos termos de troca

Identifica  três fatores 
responsáveis pela degradação 

dos termos de troca.

Explica os fatores responsáveis 
pela degradação dos termos de 

trocas.

Reconhece a degradação dos 
termos de troca como um dos 
principais constrangimentos 

ao desenvolvimento.

Justifica a evolução desfavorável 
dos termos de troca para os 
países em desenvolvimento.

Identifica apenas um dos 
aspetos positivos ou negativos 

da globalização no comercio 
mundial.

Identifica apenas aspetos 
positivos ou aspetos negativos 

da globalização no comercio 
mundial. 

Indica aspetos positivos e 
aspetos negativos da 

globalização no comercio 
mundial.

Reconhece as consequências 
da globalização no comercio 

mundial.

Explica as consequências da 
globalização no comercio 

mundial.

Identifica apenas um tipo de 
ajuda ao desenvolvimento.

Identifica três dos seis tipos de 
ajuda ao desenvolvimento.

Identifica os diferentes tipos 
de ajuda ao desenvolvimento.

Explica os diferentes tipos de 
ajuda ao desenvolvimento.

Carateriza os diferentes tipos de 
ajuda ao desenvolvimento: ajuda 

publica e ajuda privada; ajuda 
humanitária e ajuda de 

emergência; ajuda bilateral e ajuda 
multilateral.

Identifica a ONU
Identifica  a intervenção da 
ONU em diferentes países.

Identifica a importância da 
intervenção da ONU nos 

contrastes de  
desenvolvimento.

Explicar a importância da 
intervenção da ONU nos 

contrastes de  
desenvolvimento

Justificar a importancia da 
intervenção da ONU nos 

contrastes de desenvolvimento

Apenas conhece o significado de 
ONG

Reconhece o significado de 
ONG, referindo um exemplo de 

Organização não 
Governamental.

Identifica a ajuda de algumas 
ONG aos países em 
desenvolvimento.

Explica o contributo das ONG 
na ajuda aos países em 

desenvolvimento

Refere áreas geograficas  com  
contributo de várias ONGs na 
ajuda ao desenvolvimento de 

países.
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Identifica apenas uma das 
vantagens da cooperação 
internacional na ajuda ao 

desenvolvimento.

Identifica algumas das 
vantagens da cooperação 
internacional na ajuda ao 

desenvolvimento.

Identifica as vantagens da 
cooperação internacional na 
ajuda ao desenvolvimento.

Indica as vantagens da 
cooperação internacional na 
ajuda ao desenvolvimento.

Explica as vantagens da 
cooperação internacional na ajuda 

ao desenvolvimento.

Não distingue os  diferentes 
riscos quanto às suas causas: 

naturais e mistos.

Identifica apenas um dos 
diferentes riscos quanto às 

suas causas: naturais ou 
mistos.

Identifica diferentes riscos 
quanto às suas causas: 

naturais e mistos.

Indica diferentes riscos 
quanto às suas causas: 

naturais e mistos.

Justifica diferentes riscos quanto 
às suas causas: naturais e mistos.

Identifica apenas um dos  riscos 
naturais.

Identifica apenas alguns dos 
riscos naturais.

Identifica os fatores que estão 
na origem dos vários riscos 

naturais.

Explica os fatores que estão na 
origem dos vários riscos 

naturais

Localiza as áreas mais suscetiveis 
à ocorrência dos vários riscos 

naturais à escala mundial.

Identifica apenas uma das 
medidas de prevenção e 

controlo dos vários riscos 
naturais.

Identifica apenas algumas 
medidas de prevenção e 

controlo dos vários riscos 
naturais.

Reconhece as medidas de 
prevenção e controlo dos 

vários riscos naturais.

Indica medidas de prevenção e 
controlo dos vários riscos 

naturais.

Explica as medidas de prevenção e 
controlo dos vários riscos 

naturais.

Identifica apenas uma das 
camadas da atmosfera.

Identifica algumas das 
camadas da atmosfera.

Carateriza a estrutura vertical 
da atmosfera

Descreve a variação da 
temperatura nas diferentes 

camadas da atmosfera.
Descreve as funções da atmosfera

Identifica apenas o significado 
de "smog".

Identifica apenas uma das 
principais fontes de produção 

do "smog".

Explica o processo de 
formação do "smog".

Analisa as consequências do 
"smog" para a saúde e 
qualidade de vida das 

populações.

Justifica medidas de prevenção da 
formação do "smog".

Identifica  apenas uma das 
principais fontes de produção 

de chuvas ácidas.

Identifica pelo menos duas das 
principais fontes de produção 

de chuvas ácidas.

Explica o processo de 
formação das chuvas ácidas

Analisa as consequências das 
chuvas ácidas para a saúde e 

qualidade de vida das 
populações.

Justifica medidas de prevenção da 
formação das chuvas ácidas.

Identifica apenas a composição 
química do ozono

Identifica apenas o gás 
responsável pela diminuição 

do ozono

Explica o processo de depleção 
da camada do ozono

Explica as consequências da 
destruição da camada do 

ozono

Descreve as medidas que 
contribuem para a conservação da 

camada do ozono

Identifica apenas o significado 
de GEE.

Identifica apenas um dos gases 
que contribuem para o 

aumento do efeito de estufa.

Descreve o processo que 
conduz ao agravamento do 

efeito de estufa.

Explica as consequências do 
agravamento do efeito de 

estufa.

Reconhece medidas de mitigação 
da poluição atmosférica, visando 

o equilibrio global do Planeta.
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Define hidrosfera. 
Define hidrosfera referindo a 
sua importancia para a vida

Relaciona a distribuição dos 
recursos hidricos com as 

condições climáticas, 
geomorfológicas, fluviais, 

límnicas e lagunares das áreas 
do globo

Relaciona o grau de 
desenvolvimento dos países 

com maior ou menor 
consumo de água.

Infere os efeitos da irregular 
disponibilidade de água nas 

atividades humanas e no 
ambiente.

Identifica apenas um dos 
principais fatores responsáveis 

pela degradação das águas 
continentaias 

Identifica alguns dos principais 
fatores responsáveis pela 

degradação das águas 
continentaias ou marinhas

Identifica as consequências da 
poluição das águas 

continentais e marinhas. 

Explica as consequências da 
poluição das águas 

continentais e marinhas. 

Reconhece medidas de prevenção 
e mitigação dos processos 

geradores de poluição das águas 
continentais e marinhas.

Apenas identifica o significado 
de litosfera.

Define litosfera.

Reconhece os elementos que 
concorrem para a formação e 
evolução de um solo: rocha, 

água, ar e seres vivos.

Explica as consequências da 
degradação do solo e da 

desertificação.

Problematiza medidas a adotar no 
sentido de reverter os processos 

de degradação do solo e de 
desertificação.

Apenas identifica o significado 
de biosfera.

Define biosfera.
Explica as principais funçoes 

da floresta.

Explica as principais causas da 
destruição das florestas à 

escala mundial.

Explica as consequências da 
destruição das florestas à escala 

mundial

Apenas identifica o conceito de 
desenvolvimento sustentável

Destingue desenvolvimento 
sustentável de resiliência

Explicar a importancia da 
resiliência no desenvolvimento 

susténtavel. 

Justifica a importancia de 
adoção de politicas ambientais 
de proteção, controlo e gestão 

ambiental.

Compreende a necessidade de 
aplicação dos principios de 
proteção, controlo e gestão 
ambiental na construção de 

territórios sustentaveis e 
resilientes.

Refere apenas um acordo 
internacional da defesa do 

ambiente.

Refere alguns acordos 
internacionais na defesa do 

ambiente.

Reconhece as principais 
medidas de defesa ambiental 
precornizadas nos acordos 

internacionais. 

Explica a importância das ONG 
Ambientais e do PNUA.

Justifica a necessidade de 
preservação do patrimonio 

natural e cultural da Humanidade.

Identifica apenas o conceito de 
pegada ecológica

Relaciona a pegada ecológica 
com o grau de 

desenvolvimento dos países

Localiza os países com maior 
pegada ecológica

Identifica medidas coletivas e 
individuais necessárias à 

promoção da resiliência e à 
sustentabilidade ambiental

Justifica a adoção de hábitos no 
sentido de reduzir a pegada 

ecológica coletiva e individual.
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