
Critérios Específicos de avaliação da disciplina de Geometria Descritiva –A 
 

Atitudes/Capacidades/Conhecimentos 
 

Competências 

Atitudes/Capacidades/Conhecimentos 
 

Descritores operativos 

 

Instrumentos 
 

Ponderação 

SABER CIENTÍFICO, 
TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos da disciplina e 
executa as operações técnicas necessárias à sua execução. 
Adquire a capacidade para a perceção dos espaços, das formas 
visuais e das suas posições relativas para a visualização mental 
e representação gráfica de formas reais ou imaginadas; para a 
interpretação de representações descritivas de formas. 
Recorre de forma empírica, mas sistemática, ao sistema de 
representação em estudo ( dupla projeção ortogonal) para 
descrever graficamente uma determinada situação/problema 
concebida no espaço resolvendo corretamente essa situação. 

 

 
 

Questões aula onde 
se mobilizam as 
competências 
adquiridas. 
 
Dossier, registos de 
trabalho na sala de 
aula e em casa. 

(Síncrono e 
assíncrono) 

 

Instrumentos de 
observação e registo 
que permitam análise 
dos processos : listas 
de verificação, tabelas 
de observação. 

    
 

 

40% 

RACIOCÍNIO E 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. Toma decisões para 
resolver problemas. Constrói produtos e conhecimento. 
Interpretar enunciados de problemas e formula hipóteses de 
resposta através de diferentes processos de resolução. 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Descreve, oralmente e/ou por escrito, o raciocínio seguido para 
a resolução de um determinado problema. Confronta ideias e 
perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema 
ou maneira de o resolver. É capaz de comunicação através de 
representações descritivas. 

PENSAMENTO 
CRÍTICO E 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

Formula problemas a partir de situações abordadas em aula, 
criando enunciados de situações/problema de sua autoria, que 
constituam desafios estimulantes relacionados com as 
aprendizagens realizadas. É capaz de imaginar abordagens 
alternativas a uma forma tradicional de resolver uma situação- 
problema. Gradual auto exigência de rigôr e espírito crítico. 

LINGUAGENS E 
TEXTOS 

Utiliza o vocabulário específico da disciplina para verbalizar o 
raciocínio adotado na resolução dos problemas propostos e 
compreende essa linguagem em ordem a poder interpretar e 
resolver problemas gráficamente. 

SENSIBILIDADE 
ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 
manifestações culturais . Experimenta, aprecia e valoriza as 
diferentes formas de expressão e representação 
gráfica,procurando melhorar o seu desempenho nesse domínio 
no contexto da disciplina de GD-A. 

 
 
 
 

Tabelas de observação 
e registo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoavaliação 

 
 
 
 
 
 

20% 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, consolida e aprofunda competências 
e assume comportamentos positivos na sala de aula. É 
responsável e procura ultrapassar as suas dificuldades e 
enriquecer as suas aprendizagens. Demonstra empenho e 
autonomia no seu processo de aprendizagem e realização 
pessoal, por forma a adquirir autonomia de procedimentos  e 
de raciocínio, espírito de solidariedade , entreajuda e 
cooperação. 

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

Coopera e partilha: Participa em momentos de partilha de 
conhecimentos que requeiram a sustentação de afirmações, a 
elaboração de opiniões ou a análise de situações específicas. 
Colabora ativamente na manutenção de um ambiente propício 
à aprendizagem, na sala de aula. 

CONSCIÊNCIA E 
DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza as atividades propostas tendo em consideração os 
aspetos inerentes à sua motricidade fina em ordem a melhorar 
as suas capacidades de representação gráfica; Assume 
consientemente uma postura física propícia ao trabalho em 
sala de aula. 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 
AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem o bem-estar e o 
respeito pelo ambiente. Manifesta consciência e 
responsabilidade na sala de aula. 

 
 

   40% 
 
Testes sumativos, 
Fichas sumativas 

 




