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Os critérios de avaliação gerais do agrupamento estabelecem uma diferenciação entre os dois grandes domínios: 

saber/saber fazer e saber ser/saber estar, e atribuem-lhes pesos percentuais diferenciados ao longo dos anos de 

escolaridade. 

Também estabelecem, em conformidade com os instrumentos legais de referência, que a avaliação formativa deve ser, em 

todas as disciplinas, a principal modalidade de avaliação. 

Naturalmente, este princípio só pode ser aplicado com recurso à diversidade dos instrumentos de avaliação, a usar com 

elevada frequência, valorizando os progressos dos alunos num reconhecimento do caráter contínuo da avaliação. 

Entendemos, neste contexto, contínuo com o sentido de ininterrupto. 

A disciplina de Geometria Descritiva - A faz parte da Componente de Formação Específica dos cursos 

científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Artes Visuais sendo, por isso, uma das disciplinas sujeitas a exame 

nacional no final do percurso formativo. 

O “teste” não pode, por isto, ser posto de parte, devendo respeitar o formato do exame, apresentando-o, para que este 

não seja uma surpresa para os alunos. 

A história recente demonstra que as dificuldades que muitos alunos demonstram só podem ser ultrapassadas com um 

processo de avaliação capaz de os envolver num trabalho contínuo, na escola e em casa, valorizando as suas realizações 

positivas. 

A transparência a que os critérios de avaliação gerais do agrupamento aludem é, um fator formativo a que daremos, na 

disciplina, grande atenção. Todos os instrumentos de avaliação serão apresentados aos alunos com a identificação dos 

parâmetros a avaliar e os seus referenciais de desempenho. 

A devolução dos instrumentos após avaliação e/ou classificação será acompanhada da sua correção completa, da grelha de 

avaliação/classificação obtida em cada parâmetro e dos efeitos do seu resultado na avaliação sumativa do aluno. 

Este processo utilizará, sempre que possível, suportes digitais acessíveis aos alunos, podendo estes partilhá-los com os seus 

encarregados de educação. 

Estes suportes estarão sempre, também, à disposição dos Diretores de Turma. 

Tratando-se de uma disciplina bienal, importa que os critérios específicos de avaliação sejam constantes no curto período 

(dois anos) de aplicação. Assim, apresentam-se num único documento, identificando as diferenças de ponderação dos 

parâmetros entre o 10º e o 11º ano. 

Domínio saber ser/saber estar 

Neste domínio são avaliadas e classificadas as competências associadas à atitude e aos valores, desenvolvidas pelos alunos, 

tendo em vista a sua autonomia enquanto cidadão emergente, a sua capacidade de cooperação e a sua responsabilização 

pelo processo formativo, quer pessoal, quer do grupo/turma. 
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A classificação neste domínio resulta da aplicação do estipulado nos critérios gerais de avaliação do agrupamento, de 

acordo com a tabela seguinte: 

Parâmetros Indicadores de medida 
Ponderação (%) 

10º ano 11º ano 

Respeito pelos colegas e 
pelo professor 

1. Respeitou sempre o professor ou os colegas, no período 3 

3 

10 

1 

1 

5 

2. Não respeitou o professor ou os colegas de 1 a 3 vezes, no período 1,5 0,5 

3. Não respeitou o professor ou os colegas 4 ou mais vezes, no período 0 0 

Cumprimento das regras 
de bom funcionamento 

da aula 

1. Nunca perturbou o bom funcionamento da aula, no período 3 

3 

1 

1 2. Perturbou de 1 a 3 vezes, o bom funcionamento da aula, no período 1,5 0,5 

3. Perturbou 4 ou mais vezes o bom funcionamento da aula, no período 0 0 

Cumprimento das 
tarefas / trabalhos 

propostos, nos prazos 
definidos 

1. Cumpriu sempre as tarefas/trabalhos propostos, no período 3 

3 

2 

2 2. Não cumpriu as tarefas/trabalhos propostos de 1 a 3 vezes, por período 1,5 1 

3. Não cumpriu as tarefas/trabalhos propostos 4 ou mais vezes, por período 0 0 

Responsabilização pelos 
materiais necessários 

para o bom 
funcionamento da 

disciplina 

1. Trouxe sempre o material necessário, no período 1 

1 

1 

1 2. Não trouxe o material necessário de 1 a 3 vezes, no período 0,5 0,5 

3. Não trouxe o material necessário 4 ou mais vezes, no período 0 0 

Para o apuramento desta classificação será elaborada, para cada período letivo, uma grelha de registo de ocorrências. 

Domínio saber/saber fazer 

Neste domínio são avaliadas e classificadas as competências associadas ao saber e às capacidades de resolução de 

problemas, desenvolvidas pelos alunos, tendo em vista a construção do conjunto de conhecimentos específicos da 

disciplina. 

Para o apuramento desta classificação serão utilizados um conjunto diversificado de instrumentos, os quais serão 

classificados na escala de 0 a 20, sendo o seu cálculo global apresentado, também nesta escala. 

Em cada período letivo serão aplicados um teste e um trabalho individual. 

Ao longo do ano serão realizados mais dois trabalhos, podendo ser individuais ou de grupo de acordo a constituição da 

turma. 

A partir do segundo período do 10º ano será realizado mensalmente um mini-teste. 

Pontualmente poderão ser aplicados outros instrumentos, nomeadamente relatórios ou outros. 

Todos os trabalhos terão uma componente de apresentação à turma do conteúdo. 

A classificação da disciplina a propor ao Conselho de Turma de Avaliação Sumativa resultará da ponderação dos dois 

domínios de acordo com os pesos definidos nos critérios gerais de avaliação do agrupamento e que se apresenta na tabela 

seguinte: 

Domínio 
Ano Saber ser/Saber estar Saber/Saber fazer Total 

10º 10% 90% 100% 
11º 5% 95% 100% 
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Lembrando que a disciplina pertence à componente de formação específica dos científico-humanísticos de ensino 

secundário e é, por muitos alunos, usada como prova de acesso ao ensino superior, o instrumento de avaliação teste deverá 

ter um peso (3) superior aos restantes: Trabalhos individuais de curta duração (2), restantes (1). 

A natureza e a duração dos instrumentos de avaliação implicam uma diferenciação nos seus parâmetros específicos de 

avaliação: 

Testes/Mini-testes 

Este tipo de instrumentos de avaliação tem, entre as suas finalidades, a familiarização dos alunos com o modelo de 

avaliação usado no exame nacional da disciplina. Naturalmente os parâmetros usados na sua avaliação/classificação e a 

respetiva ponderação são os usados nesse formato avaliativo: 

Tradução gráfica dos dados apresentados................................. ≈ 10% 
Processo de resolução ............................................................... ≈ 60% 
Apresentação gráfica da solução ............................................... ≈ 20% 
Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis............. ≈   5% 
Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados............ ≈   5% 

 

Trabalhos de grupo/Trabalhos individuais/Outros 

Os restantes instrumentos de avaliação usados na disciplina têm finalidades diversas da referida anteriormente para os 

testes, pelo que a sua avaliação/classificação deverá seguir um modelo diferente do exame nacional da disciplina. 

Uma vez que as Aprendizagens Essenciais de Geometria Descritiva A não referem uma orientação para a avaliação da 

disciplina diversa da do exame, usamos para estes instrumentos de avaliação os domínios da educação artística que, ao 

longo do percurso formativo, precede a disciplina. 

A ponderação destes parâmetros, nesta disciplina, contudo, aproxima-se mais da valorização dos conhecimentos 

adquiridos acima dos processos desenvolvidos para essa aquisição. 

Desempenho 
Parâmetro 

0 (insuficiente) 10 (suficiente) 20 (muito bom) 

Apropriação e 
Reflexão 

(60%) 

Não demonstra conhecimento 
nem rigor na linguagem 

apresentada 

Demonstra um domínio parcial 
e algum rigor na utilização dos 

conhecimentos  

Demonstra grande domínio e 
rigor na utilização dos 

conhecimentos  

Experimentação e 
Criação 
(20%) 

Não utiliza processos de 
organização do conteúdo do 
trabalho, o que revela muito 

pouco empenho na sua 
construção 

Utiliza processos de organização 
do conteúdo do trabalho que 

revelam pouco empenho e 
pouca criatividade na sua 

construção 

Utiliza processos de organização 
do conteúdo do trabalho que 

revelam empenho e criatividade 
na sua construção 

Interpretação e 
Comunicação 

(20%) 

Não demonstra capacidade de 
comunicação, apresentando o 
conteúdo de forma confusa e 
sem rigor pelas convenções 

usuais 

Demonstra capacidade de 
comunicação mediana, 

apresentando o conteúdo com 
pouca clareza e pouco respeito 

pelas convenções usuais 

Demonstra muito boa 
capacidade de comunicação, 

apresentando o conteúdo com 
clareza e respeito pelas 

convenções usuais 

Na rúbrica apresentada definem-se descritores de desempenho para três níveis apenas, os extremos e o intermédio central. 

Os restantes poderão ser deduzidos pelo desempenho verificado entre os níveis de referência. 

 

Santiago do Cacém, outubro de 2018, 

o Professor da disciplina, 

Vasco Carrilho 


