
 

ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - GRUPO DE ARTES VISUAIS 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE GEOMETRIA DESCRITIVA A  

ANO LETIVO 2021/2022 

Domínios /Temas 

(Áreas de 

aprendizagem) 

Ponderação 

Peso (%) 

Perfil de aprendizagens Técnicas / 

Instrumentos de 

avaliação Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais 

    

A 
Conhecimento e 

compreensão de 

conceitos 

30 % 

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

• Mobiliza conhecimentos e conceitos. 

• Relaciona a Geometria e a realidade. 

• Organiza o dossiê de registo do trabalho diário. 

Testes escritos e/ou 
questões de aula 
Questionários 
digitais 
Portefólio/dossiê 
Registos de 
observação 

B 
Resolução de 

Problemas e domínio 

espacial 

40 % 

• Imagina abordagens alternativas a uma forma tradicional de resolver uma situação-problema. 

• Aplica os conhecimentos a novas situações 

• Interpreta enunciados de problemas e formula hipóteses de resposta através de diferentes 

processos de resolução. 

• Avalia o próprio trabalho, toma iniciativa, identificando progressos, lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem. 

Testes escritos e/ou 
questões de aula 
Registos de 
observação 

C 
Comunicação 

20 % 

• Comunica através de representações descritivas; 

• Utiliza, com propriedade, o vocabulário específico da geometria descritiva em diferentes contextos; 

• Interpreta e analisa criticamente as conclusões. 

Trabalhos 
individuais e/ou 
grupo 
Exposição oral 
Registos de 
observação 
Questionários 
digitais 

D 
Relacionamento 

Pessoal, 

Responsabilidade e 

Autonomia 

10 % 

• Adequa comportamentos a contextos.  

• Interage com tolerância e empatia; 

• É responsável em relação a si e aos outros. 

• É autónomo e resiliente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem. 

Observação direta: 
Listas de 
verificação; 
Fichas de 
autoavaliação. 

As classificações finais a atribuir em cada um dos períodos, numa escala de 0 a 20 valores, representam um juízo globalizante sobre o aluno, de acordo com os conhecimentos, capacidades 
e atitudes avaliados, num processo regular de autorregulação das aprendizagens.  

O coordenador do Departamento 

 

 

(Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 26/07/2021) 


