
 

 

Departamento de Expressões Grupo de Recrutamento 600 – Artes Visuais 
 

Geometria Descritiva A 
10º Ano 

 
 

 

Critério de Avaliação 
 

 

Domínio Parâmetros Peso  

Socioafetivo 

Respeito pelos colegas e pelo professor 3 

10 

100 

de acordo com os critérios 
gerais de avaliação do 
agrupamento: 

 
0 falhas – pontuação total; 
1 a 3 falhas – ½ pontuação; 
≥ 4 falhas – 0 pontos. 

Cumprimento das regras de bom funcionamento 
da aula 

3 

Cumprimento das tarefas / trabalhos propostos, 
nos prazos definidos 

3 

Responsabilização pelos materiais necessários 
para o bom funcionamento da disciplina 

1 

Cognitivo 

Testes * 

90 

calculado a partir de média 
ponderada dos vários 
instrumentos de avaliação 
realizados com os pesos 
indicados à esquerda. 
 
o número de instrumentos 
de cada tipo (para além dos 
6 testes de 90’) depende 
das condições de trabalho 
verificadas. 

minitestes (15 a 20 minutos) semanais a partir da 4ª 
semana do ano. 

1 

testes (90 minutos) 2 por período 4 

Trabalhos ** 

trabalhos e outras contribuições individuais dos alunos ≤ 2 *** 

trabalhos e outras contribuições coletivas dos alunos **** 1 

 
Notas: 
* Os testes terão a sua classificação organizada de forma semelhante aos exames nacionais: 
 

 Tradução gráfica dos dados apresentados .................................   ≈ 10% 
 Processo de resolução ...............................................................   ≈ 60% 
 Apresentação gráfica da solução ...............................................   ≈ 20% 
 Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis .............   ≈ 05% 
 Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados ............   ≈ 05% 
 

** Os trabalhos de casa, por serem realizados em condições cuja autoria não é verificável, não podem ser classificados. 

Apenas são contabilizados no parâmetro “Cumprimento das tarefas / trabalhos propostos, nos prazos definidos” do 
domínio socioafetivo, em função dos contributos que tragam para a aula; 

 

*** O peso a atribuir aos trabalhos individuais depende da sua duração (90’ = 2 pontos / outra duração = 1 ponto); 
 

**** A classificação dos trabalhos coletivos refletirá, para cada aluno, a sua participação no desenvolvimento do mesmo; 
 

 Todos os instrumentos de avaliação do domínio cognitivo são classificados na escala de 0 a 20. 
 

 A classificação final resulta da conversão para a escala de 0 a 20 da percentagem calculada de acordo com a tabela 
acima. 

  



 

 

Departamento de Expressões Grupo de Recrutamento 600 – Artes Visuais 
 

Geometria Descritiva A 
11º Ano 

 
 

 

Critério de Avaliação 
 

 

Domínio Parâmetros Peso  

Socioafetivo 

Respeito pelos colegas e pelo professor 1 

5 

100 

de acordo com os critérios 
gerais de avaliação do 
agrupamento: 

 
0 falhas – pontuação total; 
1 a 3 falhas – ½ pontuação; 
≥ 4 falhas – 0 pontos. 

Cumprimento das regras de bom funcionamento 
da aula 

1 

Cumprimento das tarefas / trabalhos propostos, 
nos prazos definidos 

2 

Responsabilização pelos materiais necessários 
para o bom funcionamento da disciplina 

1 

Cognitivo 

Testes * 

95 

calculado a partir de média 
ponderada dos vários 
instrumentos de avaliação 
realizados com os pesos 
indicados à esquerda. 
 
o número de instrumentos 
de cada tipo (para além dos 
6 testes de 90’) depende 
das condições de trabalho 
verificadas. 

minitestes (15 a 20 minutos) semanais a partir da 4ª 
semana do ano. 

1 

testes (90 minutos) 2 por período 4 

Trabalhos ** 

trabalhos e outras contribuições individuais dos alunos ≤ 2 *** 

trabalhos e outras contribuições coletivas dos alunos **** 1 

 
Notas: 
* Os testes terão a sua classificação organizada de forma semelhante aos exames nacionais: 
 

 Tradução gráfica dos dados apresentados .................................   ≈ 10% 
 Processo de resolução ...............................................................   ≈ 60% 
 Apresentação gráfica da solução ...............................................   ≈ 20% 
 Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis .............   ≈ 05% 
 Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados ............   ≈ 05% 
 

** Os trabalhos de casa, por serem realizados em condições cuja autoria não é verificável, não podem ser classificados. 

Apenas são contabilizados no parâmetro “Cumprimento das tarefas / trabalhos propostos, nos prazos definidos” do 
domínio socioafetivo, em função dos contributos que tragam para a aula; 

 

*** O peso a atribuir aos trabalhos individuais depende da sua duração (90’ = 2 pontos / outra duração = 1 ponto); 
 

**** A classificação dos trabalhos coletivos refletirá, para cada aluno, a sua participação no desenvolvimento do mesmo; 
 

 Todos os instrumentos de avaliação do domínio cognitivo são classificados na escala de 0 a 20. 
 

 A classificação final resulta da conversão para a escala de 0 a 20 da percentagem calculada de acordo com a tabela 
acima. 

 


