
 

Critérios de avaliação da disciplina de GEOMETRIA DESCRITIVA A Cursos Científico-Humanísticos de Artes Visuais 

Domínios Parâmetros Instrumentos e estratégias Incidência  

Atitudes 

Realização do trabalho: Autonomia no desenvolvimento de atividades 

individuais; Cooperação em trabalhos coletivos; Planificação e 

organização.  

Atitude em sala de aula.  

 

Intervenções orais.  

Observação direta das operações realizadas durante a execução dos 

trabalhos (caderno da disciplina).  

Trabalhos decorrentes das atividades desenvolvidas nas aulas.  

5% 

 

 

5% 

Conceitos 

Princípios teóricos: Interpretação de representações de formas; 

Identificação dos sistemas de representação utilizados; Distinção entre as 

aptidões específicas de cada método, com vista à sua escolha na 

resolução de cada problema concreto de representação; Relacionamento 

de métodos e/ou processos.  

Processos construtivos: a interpretação de dados ou de descrições verbais 

de procedimentos gráficos; Aplicação dos processos construtivos na 

representação de formas; Economia nos processos usados; Descrição 

verbal dos procedimentos gráficos para a realização dos traçados.  

Normalização: Interpretação de desenhos normalizados; Aplicação das 

normas nos traçados.  

Provas de avaliação sumativa expressamente propostas.  90% 

Técnicas  

Utilização dos instrumentos: Escolha dos instrumentos para as operações desejadas; 

Manipulação dos instrumentos; Manutenção dos instrumentos  

Execução dos traçados: Cumprimento das normas; Rigor gráfico; Qualidade do traçado; 

Legibilidade das notações.  

Realização  

Comunicação e registo: Recurso à representação de formas, para as descrever; Legibilidade 

e poder expressivo das representações; Pertinência dos desenhos 55realizados.  

Representação de formas imaginadas ou reais: Representação gráfica de ideias; 

Reprodução gráfica de formas memorizadas.  



 

Nomenclatura de classificação 

Qualitativa Quantitativa (Valores) Descrição 

Muito Bom 20 a 18 
O aluno trabalha com autonomia e opta pelo processo de resolução mais económico e eficaz. Tem rigor e qualidade expressiva na 

obtenção do resultado final pretendido.  

Bom 17 a 14 
O aluno resolve a maioria dos problemas propostos com rigor de execução e observando as convenções gráficas usuais aplicáveis.  

Revela atitude participativa e demonstra facilidade na utilização da aprendizagem em novas situações.  

Suficiente 13 a 10 
O aluno traduz gráfica e adequadamente os elementos dados e resolve os problemas básicos propostos.  

Revela atitude participativa e organizada.  

Insuficiente 9 a 7 
O aluno traduz graficamente alguns elementos dados, mas nem sempre resolve adequadamente os problemas propostos.  

Revela atitude participativa, mas demonstra dificuldade na utilização da aprendizagem.  

Muito Insuficiente 0 a 6 

O aluno não traduz corretamente os elementos dados e/ou não aplica as convenções gráficas adequadas.  

Não resolve os problemas propostos  

Revela atitude pouco participativa.  

Observações 

No 1º período do décimo ano, atendendo aos diferentes graus de dificuldade entre as 

matérias avaliadas nos testes, e para que a avaliação seja mais equilibrada, o primeiro 

teste terá peso um e os outros peso dois.  

Em cada período, a tradução quantitativa deve exprimir o trabalho real/atitude e o 

desenvolvimento do aluno nesse específico período de tempo.  

A classificação final no 3º Período deve ter em conta a evolução/progressão do aluno ao 

longo de todo o ano letivo, sendo que o aproveitamento final da disciplina exprime uma 

apreciação global do trabalho desenvolvido pelo aluno e o seu aproveitamento escolar ao 

longo do ano.  

A classificação final deve traduzir o nível que o aluno atingiu (enunciado nos descritores 

de nível organizados para a disciplina).  

 


