
 

Dimensão Caracterização Escala Descritor Pontos

Realiza totalmente O trabalho mostra que o aluno concretizou todas 

as tarefas do trabalho individual:  2 tarefas 20

Realiza parcialmente

O trabalho  mostra  que  o

aluno concretizou  1  tarefa de forma completa ou 

as 2 tarefas de forma incompleta 10

Realiza de forma incompleta O trabalho  mostra  que  o

aluno concretizou 2 tarefas de forma incompleta 5

Não Realiza O trabalho não está

disponível 0

Muito Pertinente

Os indicadores incluidos são muito pertinentes, 

atualizados e do mesmo ano para cada país em 

análise. 35

Pertinente

Os indicadores incluidos são pertinentes, pouco 

atualizados e do mesmo ano para cada país em 

análise. 25

Algo Pertinente

Os indicadores incluidos são algo pertinentes 

mas de diferentes anos para cada país em 

análise. 15

Nada Pertinente Os indicadores incluidos não são pertinenetes 

nem atualizados ou são omissos. 0

Muita Capacidade

O  trabalho  demonstra que  o  aluno  tem muita 

capacidade de análise dos indicadores 

apresentando as conclusões de forma clara e 

fundamentada. 35

Capacidade

O  trabalho  demonstra que  o  aluno  tem 

capacidade de análise dos indicadores 

apresentando as conclusões de forma algo clara e 

algo fundamentada. 25

Alguma Capacidade

O  trabalho  demonstra que  o  aluno  tem alguma 

capacidade de análise dos indicadores mas 

apresenta as conclusões de forma pouco clara e 

pouco fundamentada. 15

Sem Capacidade O  trabalho  demonstra que  o  aluno  não tem  

capacidade de análise dos indicadores nem 

apresenta nenhum tipo de conclusões. 0

É criativo O trabalho apresenta criatividade e inovação
5

Não é criativo O trabalho não apresenta criatividade e inovação
0

Evidencia O trabalho respeita a proficiência da lingua.
5

Não Evidencia O trabalho não respeita a proficiência da lingua.
0

4. Criatividade Trabalho: 

Avaliar a capacidade 

Criativa do Aluno

5. Proeficiência da Lingua 

Portuguesa: Avaliar a 

correcção gramatical e 

estruura frásica

O trabalho evidencia a capacidade de cirativa 

e inovadora nos materias e ferramentas que 

utiliza

O trabalho evidencia capacidade de escrita e 

aticulação frásica sem comenter erros de 

português.

3. Análise/Conclusão: 

Analisar a capacidade de 

comparação dos 

indicadores, assim como a 

fundamentação lógica.

O trabalho evidencia a capacidade de análise 

e o espirito critico nas conclusões 

apresentadas, utilizando vocabulário 

geográfico.

O trabalho inclui a realização das tarefas 

propostas. No total de trabalho individual 

foram propostas 2 tarefas (elaboração de um 

quadro de indicadores e redação de um texto 

analisando os dados obtidos)

1. Quadro/Resumo:

Verificar o grau de 

realização das tarefas 

propostas.

2. Indicadores: Validar a 

pertinência e atualização 

dos dados apresentados 

para cada indicador.

O trabalho inclui a construção de uma tabela 

de indicadores (2 de cada uma das seguintes 

categorias: demográficos, socioculturais, 

económicos, políticos e ambientais) com 5 

paises (Portugal, 1 Escandinavo e 1 do 

Continente Africano, Americano e Asiático). 

Os dados devem ser pertinentes (paises 

contrastantes) e o mais atualizados possivel.


