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Critérios de Avaliação – Geometria Descritiva A - 10 ºano - 2018/2019

Atitudes

Conhecimentos e capacidades

Áreas de Competências
do perfil do aluno (ACPA)

A. Linguagens e textos;
B. Informação e
comunicação;
C. Raciocínio e resolução de
problemas;
D. Pensamento crítico e
pensamento 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.

Abrange todas as áreas de
competências

Competências




Domínios / Blocos
Introdução
Geometria Descritiva
Tipos de projeção
Sistemas de
representação
Representação diédrica
Ponto
Segmento de reta
Reta
Figuras planas I
Plano
Intersecções
Paralelismo e
perpendicularidade
Sólidos I
Métodos geométricos
auxiliares I
Figuras planas II
Sólidos II






Respeito pelas regras
Autonomia no desenvolvimento de atividades individuais
Planificação e organização do trabalho
Cooperação em trabalhos coletivos

1.



2.










*Não se realizando reverte a favor dos Testes.

Instrumentos de
avaliação

Valoração dos
instrumentos

Aprendizagens Essenciais
Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço: Ponto Reta e Plano.
Identificar os planos que organizam o espaço no sistema de
representação diédrica e triédrica.
Representar pontos pelas suas projecções e localizá-los no
espaço.
Representar segmentos de retas e retas e inferir a sua posição no
espaço bem como as relações de verdadeira grandeza e as suas
projecções.
Representar polígonos e círculos em planos paralelos aos planos
de projecção.
Representar o plano, pelos elementos que o definem e também
pela sua posição no espaço.
Distinguir planos projectantes de não projectantes.
Determinar intersecções de retas e planos.
Representar retas paralelas e perpendiculares a um plano.
Representar sólidos e pontos neles contidos.
Aplicar métodos geométricos auxiliares na resolução de
problemas métricos.
Representar polígonos e círculos em planos de perfil.
Representar pirâmides e prismas retos, e paralelepípedos
rectângulos com bases ou faces contidas em planos verticais e de
topo.

Testes

65 %

Fichas temáticas *

10 % *

Trabalhos de casa

10 %

Portefólio

10 %

Listas de verificação
e escalas de
classificação

5

%

A classificação expressa na pauta no 1º período resulta das classificações obtidas em cada um dos instrumentos de avaliação.
A classificação expressa na pauta no 2º período resulta da média ponderada da classificação atribuída ao trabalho realizado no 1º período (peso 1) e da
classificação atribuída ao trabalho realizado ao longo do 2º período (peso 2).
A classificação expressa na pauta no 3º período resulta da média ponderada da classificação atribuída ao trabalho realizado no 1º período (peso 1), da
classificação atribuída ao trabalho realizado no 2º período (peso 2) e da classificação atribuída ao trabalho realizado no 3º período (peso 2).
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