
                                                                                                           CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO                                                 2019/2020 

Critérios de Geometria Descritiva                                                                                                                                                                                                                      Página 1 de 2 

 

Departamento: Expressões                                                                                                                                     Ano de escolaridade:  10.º, 11.ºAno  

Disciplina: Geometria Descritiva 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 
valores do Perfil 

do Aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Insuficiente 
Revela 

dificuldade em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela 

facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Apropriação e 
Reflexão 

 
30% 

 Ter perceção dos espaços, das formas visuais e das suas posições relativas;  

 Visualizar mentalmente e representar graficamente formas reais ou imaginadas;  

 Interpretar representações descritivas de formas;   

 Comunicar através de representações descritivas;   

 Utilizar, com propriedade, do vocabulário específico da geometria descritiva;  

 Formular e resolver problemas, espírito crítico e capacidade criativa;  

 Ter gradual autoexigência de rigor e espírito crítico;  

 Ter realização pessoal, por forma a adquirir autonomia de procedimentos e de 
raciocínio, espírito de solidariedade, entreajuda e cooperação 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, D, I ) 

 
 

Crítico/Analítico 
(B, C, D, I) 

 
a) e  c) 

    
 
 Avaliação formativa 
 
- Testes de avaliação   
- Trabalhos individuais/ 
grupo e fichas de 
consolidação de 
conhecimentos  

 
Grelhas de registo de 
atividade (relatórios, 
portefólios, trabalhos de 
casa, trabalhos de 
projeto…). 
 
Grelhas de autoavaliação.  
 
Grelha de registo do 
trabalho/atitudes 
observados em sala de 
aula. 

Interpretação e 
Comunicação 

 
35% 

 Adquirir conhecimentos essenciais dos conceitos teóricos, processos construtivos e 
normalização; 

 Revelar capacidade de interpretar representações descritivas de formas em 
enunciados; 

 Executar traçados com  rigor gráfico e qualidade expressiva;  

 Aplicar a normalização na execução de traçados;  

 Revelar capacidade de representação gráfica de formas reais ou imaginadas através 
da resolução de problemas geométricos 

Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, I) 

 
Respeitador da 

diferença/ do outro 
(B, E, F) 

 
a) e  c) 

 
Experimentação e 

Criação 
 

35% 

 Executar exercícios propostos com correção e primor  

 Realizar estudos/apontamentos pertinentes  

 Aplicar conhecimentos adquiridos a novas situações 

 Revelar domínio de técnicas na exploração dos materiais  

 Utilizar corretamente os meios atuantes 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 

Questionador 
(A, B,C, D, F, I) 

Comunicador (B,E, F, I) 
Autoavaliador 
(A,B,C,D,F,H,I) 
Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
a) b)  e   c) 
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Legenda: 

Áreas de competência do perfil do aluno 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento interpessoal; 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; 
J - Consciência e domínio do corpo 
Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

 


