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1. Objeto da avaliação 
 

A avaliação na disciplina de GEOMETRIA DESCRITIVA é realizada de acordo com o programa e 

com os critérios gerais de avaliação aprovados em conselho pedagógico.  

A avaliação é contínua e integra as modalidades formativa e sumativa. A avaliação formativa ad-
vém da constante interação professor aluno e deve potenciar novas aquisições. A avaliação suma-
tiva traduz a evolução do aluno na disciplina, devendo ser localizada no tempo conforme o critério 

do professor. 

Tem como objeto as aprendizagens essenciais definidas por domínios de conhecimentos, capaci-

dades e atitudes, e visa as seguintes finalidades ou metas de aprendizagem: 

 Perceção dos espaços, das formas visuais e das suas posições relativas; 

 Visualização mental e representação gráfica de formas reais ou imaginadas; 

 Interpretação de representações descritivas de formas; 

 Comunicação através de representações descritivas; 

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

 Formulação e resolução de problemas, espírito crítico e capacidade criativa; 

 Gradual autoexigência de rigor e espírito crítico; 

 Realização pessoal, por forma a adquirir autonomia de procedimentos e de raciocínio, espírito 

de solidariedade, entreajuda e cooperação. 

Os conhecimentos a adquirir estão estruturados em quatro blocos, contemplando o bloco inicial 
conteúdos essenciais de Geometria Euclidiana do Espaço. Segue-se uma introdução geral à Geo-
metria Descritiva, muito sintética, para se passar ao estudo da Representação Diédrica que consti-
tui o tema central do Programa, que se reparte, inevitavelmente, por dois anos letivos. Conclui o 
programa o estudo dos fundamentos da Representação Axonométrica e sua aplicação na repre-

sentação de formas tridimensionais.  

A avaliação formativa visa a aferição da aquisição de capacidades no sentido de gradualmente de-
senvolver as áreas de competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obri-

gatória 

Capacidades a desenvolver: 

 Percecionar e visualizar no espaço 

 Aplicar os processos construtivos da representação 

 Reconhecer a normalização referente ao desenho 

 Utilizar os instrumentos de desenho e executar os traçados 

 Utilizar a Geometria Descritiva em situações de comunicação e registo 

 Representar formas reais ou imaginadas 

 Ser autónomo no desenvolvimento de atividades individuais 

 Planificar e organizar o trabalho 

 Cooperar em trabalhos coletivos 
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2. Domínios da avaliação 
 

Os parâmetros que regulamentam os processos de avaliação e os pesos percentuais a atribuir a 
cada domínio distribuem-se da seguinte forma pelos diferentes elementos dos vários domínios 

previstos para o ensino secundário: 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos e capacidades 90% 

Atitudes e valores 10% 

2.1 Domínio dos Conhecimentos e capacidades 

 

No domínio das aprendizagens é avaliado o desempenho do aluno com base nos instru-

mentos de avaliação e nos respetivos pesos percentuais que constam do quadro que se 

segue: 

Instrumentos de avaliação: 

A 

 Provas de avaliação sumativa expressamen-
te propostas pelo professor, pelo menos três 
vezes por semestre letivo. 

80% 

B 

 Portefólio de trabalhos realizados nas ativi-
dades desenvolvidas nas aulas ou delas de-
correntes, quer em termos dos produtos fi-
nais quer em termos dos materiais produzi-
dos durante o processo, pelo menos três ve-
zes por semestre letivo.. 

10% 

2.2 Domínio das Atitudes 

Instrumentos de avaliação: 

C 

  
Observação direta das operações reali-
zadas durante a execução dos trabalhos 
e das intervenções orais em contexto de 
sala de aula; 
 

De acordo com a 
matriz do domí-
nio das atitudes 
definido nos cri-
térios gerais do 
agrupamento, a 
seguir apresen-
tado. Atitudes reveladas durante as atividades 
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Áreas de Competências do Perfil do Aluno (ACPA) 

A Linguagens e textos F Desenvolvimento pessoal e autonomia 

B Informação e comunicação G Bem-estar, saúde e ambiente 

C Raciocínio e resolução de problemas H Sensibilidade estética e artística 

D Pensamento crítico e pensamento criativo I Saber científico, técnico e tecnológico 

E Relacionamento interpessoal J Consciência e domínio do corpo 

3. Perfil de aprendizagens específicas  

Itens Total 

1. ATITUDES 
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade) 
 
2. PARTICIPAÇÃO 
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas; 
intervenções construtivas na aula; capacidade de iniciativa)  
-Ser autónomo no desenvolvimento de atividades individuais 
 
3. RESPONSABILIDADE 
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização 
adequada do material obrigatório na sala de aula; trabalhos de casa) 
- Cooperar em trabalhos colectivos  
- Planificar e organizar o trabalho  

10% 
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Descritor de  
desempenho 

Descritor do  
perfil 

Área de  
competências 

Aplicação dos conceitos decorren-
tes dos conteúdos do programa: 
- Os implicados no conhecimento 
dos fundamentos teóricos dos sis-
temas de representação diédrica 
e axonométrica; 
- Os implicados no conhecimento 
dos processos construtivos da re-
presentação; 
- Os implicados no conhecimento 
da normalização.  

Utilização dos instrumentos de 
desenho 
- Execução dos traçados. 
- Cumprimento das normas; 
- Rigor gráfico; 
- Qualidade do traçado; 
- Legibilidade das notações.  

- Utilização imediata da geometria 
descritiva em situações de comunica-
ção ou registo; 
- Capacidade de perceção e de visu-
alização. A
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- É pontual/ Faz-se acompanhar do material necessário. 

- Reconhece as suas dificuldades e tenta superá-las 

- Exprime e fundamenta as suas opiniões. 

- Revela espírito crítico e de rigor nos seus raciocínios. 

- Colabora com os colegas de forma responsável, contribuindo para um 

bom ambiente de aprendizagem. 

- Manifesta compreensão pela pluralidade de ideias. 

- Revela métodos e hábitos de trabalho. 

- Revela curiosidade intelectual e de pesquisa. 

- Cumpre as tarefas que lhe são propostas. 

- Revela atitudes adequadas às atividades  

Conhecedor sabedor, Culto 
e Informado 

Crítico e Analítico 

Indagador e Investigador 

Respeitador da diferença/ do 
outro 

Sistematizador e  
Organizador 

Comunicador 

Auto avaliador  

Questionador 

A, B, D, I 

A, B, C, D, 
F, H, I 

B, E, F, I 

D, F, I 

A, B, C, D, 
F, I 

B, E, F 

C, D, F, I 

B, C, D, I 

E, F, I 

A, B, I 

F, I 

E, F 

E, F 

C, D 
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No enunciado dos testes sumativos devem constar as cotações de cada uma dos itens, de uma for-

ma global. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios es-
pecíficos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto 
na grelha de classificação. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 
ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 
surgir em primeiro lugar.  
 
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempe-
nho nos parâmetros observância das convenções gráficas usuais aplicáveis na solução - Parâ-
metro D, e rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados - Parâmetro E. No caso de, 
ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atri-
buir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
 
Pontuações referentes à tradução gráfica de dados - Parâmetro A: 

As pontuações indicadas para a tradução gráfica dos dados dos problemas não podem ser subdividi-
das: 
Qualquer representação total ou parcialmente incorrecta de um dado é classificada com zero pontos. 
 
Pontuações referentes ao processo de resolução - Parâmetro B: 
 

 a) Considerando a diversidade de métodos susceptíveis de serem utilizados na resolução gráfica 
dos problemas propostos, as sequências de passos que são indicadas nos critérios específicos 

Operacionalização dos critérios de avaliação: Testes de GDA 
  

ESTRUTURA 

  

Parâmetros de Avaliação COTAÇÃO 

Parcelar Total 

  

Nº de Questões 

Parâmetro A -Tradução gráfica dos elementos 
dados: 

a) Nº inteiro 
conforme descritores 

  
  

Soma 
Parâmetro B - Processo de resolução: a) 

Parâmetro C- Obtenção do resultado final preten-
dido: 

a) 

Parâmetro D- observância das convenções gráfi-
cas usuais aplicáveis na solução. 

3 pontos 
conforme tabela pro-

porcional à soma 

Parâmetro E- rigor de execução e qualidade ex-
pressiva dos traçados 

3 pontos 
conforme tabela pro-

porcional à soma 

  Total da Prova 200 

4. Critérios gerais de correção das provas de avaliação sumati-
va expressamente propostas  
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de classificação de alguns dos itens constituem apenas exemplos. 
 
b) As sequências de passos indicadas nos exemplos podem não corresponder às dos processos 

adoptados pelo aluno. Assim, desde que os problemas tenham sido correctamente resolvidos, a 
pontuação prevista para este parâmetro deve ser atribuída na totalidade. Em caso de erro, e 
após análise dos traçados apresentados, esta pontuação global deve ser subdividida de forma 
adequada ao processo de resolução apresentado. 

 
c) Nenhuma resposta deve ser classificada com zero pontos pelo facto de apresentar erros em al-

guns traçados intermédios ou dados incorrectamente traduzidos. Desde que não se verifique 
uma descaracterização, ou uma diminuição do grau de dificuldade do problema a resolver, todos 
os passos metodologicamente correctos do processo de resolução, ainda que isoladamente con-
siderados, devem ser classificados de acordo com os critérios específicos de classificação, mes-
mo que existam erros em traçados ou construções precedentes. 

 
Pontuações referentes à apresentação gráfica da solução - Parâmetro C: 

As pontuações indicadas para as figuras, ou traçados, correspondentes à conclusão dos problemas 
resolvidos só podem ser atribuídas se as soluções apresentadas estiverem correctas. Soluções in-
completas ou parcialmente correctas, contudo, podem ser proporcionalmente valorizadas com a atri-
buição de uma fracção da pontuação total indicada, sempre arredondada, por excesso, a um número 
inteiro de pontos. 
 
Os quadros seguintes indicam a pontuação a atribuir nas situações indicadas: 

  Parâmetros  Pontuação a atribuir 
  

  A Tradução gráfica de dados 100% nos dados traduzidos corretamente. 
  
0% nos dados traduzidos incorretamente. 

  B Processo de resolução 100% nos passos resolvidos corretamente. 
  
50% nos passos resolvidos incorrectamente, mas que 
não comprometem o processo de resolução. 
  
0% nos passos resolvidos incorrectamente que compro-
metem o processo de resolução ou que descaracterizam 
o problema. 

  C Apresentação gráfica da solução 100% na solução correta. 
50% na solução incompleta. 
  
50% na solução parcialmente correta que resulta da in-
correta 
tradução gráfica dos dados. 
  
50% na solução parcialmente correta que resulta de er-
ros que não comprometem o processo de resolução. 
  
0% na solução incorreta que resulta de erros que com-
prometem o processo de resolução ou que descaracteri-
zam o problema. 
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Nos parâmetros D- observância das convenções gráficas usuais aplicáveis, e E- rigor de exe-
cução e qualidade expressiva dos traçados, as classificações a atribuir são estabelecidas por ní-

veis de desempenho, de acordo com os quadros seguintes, exemplificados para questões cuja pon-
tuação total seja 50 pontos e que serve de referência para questões com outras pontuações totais: 

Soma dos pontos atribuídos nos 
Parâmetros A,B e C 

  
Níveis de desempenho 
relativos ao parâmetro D 

11 a 33 
pontos 

34 a 44 
pontos 

  

Pontos a adicionar a) 

2 
Notações legíveis, corretamente posicionadas e de acordo com as convenções usuais, 
e execução correta de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e de 
áreas de sombra. 

2 
  

3   

1 
Notações incompletas, pouco legíveis ou mal posicionadas, mas de acordo com as 
convenções usuais, e execução irregular de tracejados ou de manchas de preenchi-
mento de secções e de áreas de sombra. 

1 
  

2 
  

  

Soma dos pontos atribuídos nos 
Parâmetros A,B e C 

  
Níveis de desempenho 
relativos ao parâmetro E 

11 a 33 
pontos 

34 a 44 
pontos 

  

Pontos a adicionar a) 

2 
Construções genericamente rigorosas, com traçados de fácil legibilidade, regulares e 
com diferenciações de espessuras e/ou de intensidades de traço nítidas e adequadas, e 
bom enquadramento do desenho na área útil da folha de prova. 

2 
  

3   

1 

Construções com falhas de rigor que não comprometem a eficácia do processo de reso-
lução gráfica do problema, com traçados regulares, mas de difícil legibilidade, sem dife-
renciações nítidas ou com diferenciações pouco adequadas de espessuras e/ou de in-
tensidades de traço, e deficiente enquadramento do desenho na área útil da folha 
de prova. 

1 
  

2 
  

  

NOTAS SOBRE ESTAS TABELAS:  
 
a) Caso a soma das classificações atribuídas nos outros parâmetros seja inferior a 11 pontos, a pontuação a 
adicionar é zero pontos. 
 
b) O nível de desempenho seleccionado deve ser aquele a que corresponda o maior número de descritores 
ajustados à situação observada. 
 
c) No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a 
atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
 
d) Não são pontuáveis as notações inexistentes, ilegíveis, ou em desacordo com as convenções usuais, as 
construções com falta de rigor, comprometedoras da eficácia do processo de resolução gráfica do problema, 
os traçados de difícil legibilidade, ou irregulares, com espessuras e/ou intensidades aleatórias, a execução 
muito deficiente de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e áreas de sombra, nem o dese-
nho ostensivamente mal enquadrado na área útil da folha de prova. 

Possibilidades de refe-
rência para questões 
com outras pontuações 
totais 
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5. Critérios Gerais de correcção de Portfólio de Trabalhos. 
Os trabalhos propostos em Portfolio consistem na resolução de exercícios indicados na folha de 
registo apresentada em anexo e que vão sendo agrupados em conjuntos de 10 ao longo das aulas, 
sendo resolvidos 2 grupos por cada período. Cada exercício terá pontuação de 0 a 20 pontos, no 
máximo de 200 pontos (20 pontos x 10 exercícios). 
 

6. Outra avaliação sumativa 
 

Em cumprimento da legislação enquadrante da avaliação de alunos com necessidades educati-
vas específicas – salvo indicação especializada complementar após análise individualizada, que 

determinará o consequente percurso diferenciado para o processo de ensino e aprendizagem, na 
disciplina de Geometria Descritiva A avaliação sumativa realizar-se-á através de teste diferenciado 
com enunciado específico sintético e com a atribuição de, se necessário, tempo suplementar até ao 
limite de trinta minutos. 
No caso ainda de Cursos Profissionais será realizado um teste por módulo bem como trabalho de 
portfólio. 
Em ambos os contextos é possível Teste de Avaliação/recuperação conforme a seguir é  descrito: 

7. Dispositivos de recuperação 
 

7.1 Estratégias pontuais de recuperação dos instrumentos de avaliação A: 
Podem ser promovidas estratégias pontuais de promoção do sucesso dos Testes de Avaliação, para 
casos de recuperação na estrutura AVA. Este item pode ser repetido, como elemento de consolida-
ção da matéria, considerando uma fórmula de 75% para o resultado melhor (>) e 25% para o menos 
conseguido (<): A(>)*75% + A(<)*25%=100% (200 pontos). 

 
7.2 Estratégias pontuais de recuperação dos instrumentos de avaliação em situações de participa-
ção oral : 
Podem ser promovidas estratégias pontuais de promoção do sucesso, para casos de recuperação 
na estrutura A+B. Pode ser mobilizado o discurso oral argumentativo promovendo estratégias para o 
debate e resolução de conceitos que implique por parte do aluno: 
 Ações de comunicação uni e bidireccional; 
 Ações de resposta, apresentação e iniciativa; 
 Ações de questionamento organizado. 
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8.1 Classificação interna final (CIF) 
 
A classificação interna e final desta disciplina é traduzida numa escala de 0 a 20 valores. Pelo seu 
carácter plurianual, será obtida pela média aritmética simples das classificações obtidas na fre-
quência dos anos em que foram ministradas, com arredondamento às unidades. 
 

8.2 Classificação final (CFD) 
 

A classificação final da disciplina, por estar sujeita a exame nacional no plano de estudo do aluno, 
é o resultado da média ponderada com arredondamento às unidades, da classificação obtida na 
avaliação interna final da disciplina (CIF) e da classificação obtida em exame final nacional (CE), 
de acordo com a seguinte fórmula: 
 
CFD = (CIF x 70%)+ (CE x 30%) 

10. Anexos 

8. Classificações 
 

Na disciplina de Geometria Descritiva A, pela especificidade cumulativa e sustentada dos seus 
conteúdos e das respetivas Unidades Didáticas, serão contabilizados em final de cada período leti-
vo todos os instrumentos de avaliação até então realizados desde o início desse ano, em cada um 
dos dois anos. 
Dentro de cada semestre será criada uma grelha de avaliação tipificada no seguinte exemplo: 
Fórmula de ponderação dos resultados da avaliação 
 
Classificação = (A x 80%) + (B x 10%) + (C x 10%) 

9. Avaliação Diagnóstica 
 
Segundo o Despacho Normativo n.º 1/2005, a avaliação diagnóstica constitui assim o primeiro pas-
so a dar na determinação de estratégias a implementar, organização dos conteúdos e diferenciação 

pedagógica, isto é, na gestão dos currículos e na aplicação e desenvolvimento de projetos. 

No caso da Disciplina de Geometria Descritiva, a avaliação diagnóstica será aplicada após a revisão 

de alguns conceitos-base, ou pré requisitos sobre os quais vai incidir. 

Os resultados obtidos poderão ser tomados como indicador para o encaminhamento de alunos para 
a Sala de Estudo. Igualmente servirá para implementar estratégias que promovam e envolvam o 

aluno a ultrapassar dificuldades ou a potencializar qualidades evidenciadas. 

Desta forma a avaliação diagnóstica deverá contribuir para melhorar as práticas letivas e conse-
quentemente o aproveitamento dos alunos, bem como para fornecer indicações no sentido de me-

lhorar a operacionalização do currículo.    
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AGRUPAMENTO DE ARRAIOLOS 

Departamento de Expressões/Geometria Descritiva - FICHA DE EXERCÍCIOS PROPOSTOS PARA O PORTFÓLIO – ALUNOS 
Registo de apoio ao Domínio das Aprendizagens 

 

Nome   N.º   Turma   

Descritores (aplicar um por exercício): Classificação 
final:  0 a 20 

Não realizou nenhuma operação no exercício proposto. 0 

Tradução gráfica dos elementos dados:   

Realizou algumas operações no item mas com falhas e que comprometem a resolução do exercício 1-3 

Realizou algumas operações incompletas no item e que não comprometem a resolução do exercício 4-6 

Realizou correctamente o item 7 

Processo de resolução:   

Realizou algumas operações no item mas com falhas e que comprometem a resolução do exercício 8-10 

Realizou algumas operações incompletas no item e que não comprometem a resolução do exercício 11-13 
Realizou correctamente o item 14 
Obtenção do resultado final pretendido:   

Realizou algumas operações no item mas com falhas e que comprometem a resolução do exercício 15-16 
Realizou algumas operações incompletas no item e que não comprometem a resolução do exercício 17-18 
Realizou correctamente o exercício – notações e aspecto gráfico com falhas 19 
Realizou correctamente o exercício – notações e aspecto gráfico sem falhas 20 

Datas da proposta: 
  

Prazos de entrega: 
  

Exercícios 
Manual, 
C.Actividade
s ou Outros 

                    

Pontuação 
0 a 20 

                    

Total: 0 a 

200 pontos 
  

Datas da proposta: 
  

Prazos de entrega: 
  

Exercícios 
Manual, 
C.Actividade
s ou Outros 

                    

Pontuação 
0 a 20 

                    

Total: 0 a 

200 pontos 
  

Datas da proposta: 
  

Prazos de entrega: 
  

Exercícios 
Manual, 
C.Actividade
s ou Outros 

                    

Pontuação 
0 a 20 

                    

Total: 0 a 

200 pontos 
  

Datas da proposta: 
  

Prazos de entrega: 
  

Exercícios 
Manual, 
C.Actividade
s ou Outros 

                    

Pontuação 
0 a 20 

                    

Total: 0 a 

200 pontos 
  


