AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Geometria Descritiva A 11º Ano
D
O
M

ÁREAS DE COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Representação
Diédrica:
Relacionamento interpessoal

Informação e Comunicação

Métodos
geométricos
Auxiliares II

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

Desenvolver as capacidades de ver, perceber, organizar e catalogar o espaço envolvente, propiciando instrumentos específicos para o trabalhar - em
desenho - ou para criar novos objetos ou situações. Promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia, solidariedade
e cooperação.

Ser capaz de favorecer o desenvolvimento da comunicação visual individual, a cooperação e a participação em trabalhos coletivos.

Figuras planas III;
Sólidos III

Linguagem e Textos

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Sombras;

Saber explorar conceitos associados à compreensão da comunicação visual e de contribuir para a formação de indivíduos enquanto tal e,
particularmente, para quem seja fundamental o "diálogo" entre a mão e o cérebro, no desenvolvimento recíproco de ideias e representações gráficas.
Utiliza argumentos fundamentados na análise da realidade que experiencia (natureza, ambiente urbano, museus e galerias de arte, entre outros).

Secções;

Ler e interpretar narrativas nas diferentes linguagens visuais. Descrever acontecimentos aplicando metodologias do desenho. Explorar a relação imagemtexto, registar graficamente o movimento e, sobretudo, facilitar a deteção, em tempo real, das invariantes dos objetos geométricos quando sujeitos a
transformações.

Interseções
de
retas com sólidos;

Saber comunicar interpretações através da utilização dos instrumentos e dos meios que melhor se adequem à sua capacidade expressiva. Desenvolver a
capacidade de perceção dos espaços, das formas visuais e das suas posições relativas. Desenvolver a capacidade de visualização mental e
representação gráfica, de formas reais ou imaginadas.

Sensibilidade Estética e Artística

Raciocínio e Resolução de Problemas

Pensamento Crítico e Pensamento
Criativo

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

Introdução
à
Representação
Axonométrica;

Conhecer a fundamentação teórica dos sistemas de representação diédrica e axonométrica. Representar com exatidão sobre desenhos que só têm duas
dimensões os objetos que na realidade têm três e que são suscetíveis de uma definição rigorosa. Usar o conhecimento dos sistemas estudados no
desenvolvimento de ideias e na sua comunicação.
Interpretar os significados expressivos e comunicativos da geometria no espaço e os processos subjacentes à sua criação. Promover a autoexigência de
rigor e o espírito crítico.

Axonometrias
Ortogonais;

Bem-Estar, Saúde e Ambiente

Axonometrias
Oblíquas
ou
Clinogonais;
Consciência e Domínio do Corpo

Representação
Axonométrica de
formas
tridimensionais.

Compreender a geometria plana e a geometria no espaço como possíveis interpretações da natureza e princípios organizadores das formas. Identificar os
diferentes tipos de projeção e os princípios base dos sistemas de representação diédrica e axonométrica.
Saber de forma genérica que o bem mais essencial é a saúde, perceber que a informação disponível, difundida e partilhada, traz novas formas de encarar
o tema de uma perspetiva individual, porquanto estão relacionadas com a saúde no seu sentido mais lato, uma vez que a saúde apresenta várias vertentes,
nomeadamente saúde mental, psíquica, física ou social.
Compreender as relações do seu corpo com os diferentes objetos integrados no espaço visual.
Ter capacidade para a produção dos seus movimentos, com os seus pares, realizar as suas aquisições e desenvolver a sua personalidade através de
empenhos, que se refletem nas mais rudimentares manifestações de movimento expressivo e criativo.

INSTRUMENTOS
DE
AVALIAÇÃO

%

DESCRITORES
DO PA

Comunicador

Oralidade

Investigador

Trabalhos
individuais

Inovador

Grelhas de
observação das
aprendizagens

Sistematizador

Conhecedor

Trabalhos de
grupo

Autónomo

Testes escritos

Criativo

Crítico

Grelhas de
registo de
desempenho
prático

*

Analítico

Tolerante

Participativo

Grelhas de
registo da
atitude

Registo de
ocorrência

Respeitador da
diferença

Colaborador

Responsável
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Conhecimentos e Capacidades (95%)

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Apropriação
e
Reflexão

Conhecedor/
sabedor/culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo
(A, C, D, J)

Domínios/
Organizador

Aplicação
e
Realização

Descritores
do Perfil dos
alunos

Operacionalização da Avaliação

Evidenciadas em cada Domínio Organizador/área de intervenção
Perfil de Aprendizagem

Ponderação
1-9

Ser capaz de maior preponderância às aprendizagens relacionadas
com a representação de volumetrias, que melhor valorizam a
consolidação do pensamento abstrato e o desenvolvimento da
inteligência espacial, implicando o desenvolvimento de níveis
cognitivos mais elevados.
Aprofundamento de competências cognitivas e espaciais dos alunos
através da metodologia de resolução de problemas, no
sentido de gradualmente desenvolver as áreas de competências
prevista no PA, visando ainda as finalidades da disciplina:
- perceção dos espaços, das formas visuais e das suas posições
relativas;
- visualização mental e representação gráfica de formas reais ou
imaginadas;
- interpretação de representações descritivas de formas;
- comunicação através de representações descritivas;
- utilização, com propriedade, do vocabulário específico da
geometria descritiva;
- formulação e resolução de problemas, espírito crítico e capacidade
criativa;
- gradual autoexigência de rigor e espírito crítico;
- realização pessoal, por forma a adquirir autonomia de
procedimentos e de raciocínio, espírito de solidariedade,
entreajuda e cooperação.
Aplicar métodos geométricos auxiliares para determinar a
verdadeira grandeza das relações métricas entre elementos
geométricos contidos em planos não-projetantes:
o Rotações (casos que impliquem mais do que uma
rotação) para proceder ao:
Compreender espacialmente o método auxiliar em estudo.
Identificar o eixo de rotação ou charneira do rebatimento como
eixo de afinidade, por aplicação do teorema de Desargues.
Representar polígonos contidos em planos oblíquos.
Representar polígonos contidos em planos de rampa.
Representar polígonos contidos em planos passantes.
Representar pirâmides retas e prismas retos, de base(s)
regular(es), situada(s) em plano(s) não-projetante(s).
Representar paralelepípedos retângulos com faces situadas em
planos não-projetantes.
Compreender os conceitos de sombra própria, espacial,
projetada (real e virtual).
Compreender espacialmente os planos rasantes a pirâmides e a
prismas:
Compreender espacialmente os planos tangentes a
Compreender espacialmente a direção luminosa convencional.
Representar a sombra projetada, nos planos de projeção, de
qualquer ponto, segmento de reta ou reta.
Representar as sombras própria e projetada, sobre os planos de
projeção, de polígonos contidos em qualquer tipo de plano e de
círculos contidos em planos projetantes, segundo a direção
luminosa convencional.
Representar as sombras própria e projetada, nos planos de
projeção, de pirâmides (retas ou oblíquos) e prismas (retos ou
oblíquos), com base(s) regular(es), situada(s) em plano(s)
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, segundo a direção luminosa
convencional.
Representar as sombras própria e projetada, nos planos de
projeção, de paralelepípedos retângulos com faces situadas em
planos horizontais, frontais e/ou de perfil, segundo a direção
luminosa convencional.
Representar as sombras própria e projetada, nos planos de
projeção, de cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou
oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s)
horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, segundo a direção luminosa
convencional.
Relembrar noções essenciais de Geometria no Espaço sobre secções
planas de sólidos e truncagem.
Representar a figura da secção produzida por um plano horizontal,
frontal ou de perfil em: o pirâmides retas e prismas retos, de base(s)

15%

80%

10-13

14-17

18-20

Não conhece, ou conhece
inadequadamente, os princípios
teóricos, os processos construtivos
e a normalização gráfica.
Revela incapacidade ou grandes
dificuldades de compreensão de
enunciados orais e escritos.
Não visualiza, ou visualiza com
grandes dificuldades, as formas no
espaço.
Não desenvolve autonomamente
processos de resolução de
problemas.

Conhecimento sumário dos
princípios teóricos, dos
processos construtivos e da
normalização gráfica.
Revela algumas dificuldades de
compreensão de enunciados
orais e escritos.
Visualiza as formas no
espaço com dificuldade.
Nem sempre demonstra ser
capaz de desenvolver
processos de resolução de
problemas de forma
autónoma.

Conhecimento dos
princípios teóricos, dos
processos construtivos e
da normalização gráfica.
Revela compreensão de
enunciados orais e
escritos.
Visualiza as formas no
espaço corretamente.
Demonstra, quase
sempre, ser capaz de
desenvolver processos
de resolução de
problemas de forma
autónoma.

Total domínio dos princípios
teóricos, dos processos
construtivos e da
normalização gráfica.
Revela muito boa
compreensão de enunciados
orais e escritos.
Visualiza as formas no
espaço com grande
facilidade.
Desenvolve sempre
processos de resolução de
problemas de forma
autónoma.

Não utiliza, ou utiliza
inadequadamente, a geometria
descritiva como meio organizado
de representação de formas.
Não executa traçados de forma
adequada.
Não utiliza adequadamente os
instrumentos do desenho
rigoroso.

Nem sempre representa
formas usando
adequadamente a
geometria descritiva como meio
de registo e de comunicação.
Executa traçados sem
qualidade gráfica
assinalável
Utiliza de forma regular os
instrumentos do desenho
rigoroso.

Utiliza adequadamente a
geometria descritiva
como meio de registo e
comunicação.
Executa traçados com
qualidade gráfica
assinalável.
Utiliza corretamente os
instrumentos do
desenho rigoroso.

Representa formas com
grande facilidade utilizando
a geometria descritiva como
meio de registo e
comunicação.
Executa traçados com
grande rigor e qualidade
gráfica
Demonstra um domínio
perfeito da utilização dos
instrumentos do desenho
rigoroso.

Instrumentos
de avaliação

Fichas de
trabalho

Participação
Oral

Participação
oral

Testes de
avaliação
sumativa

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Geometria Descritiva A 11º Ano

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas)

regular(es), situada(s) em qualquer tipo de plano;
Representar a figura da secção produzida por um plano
projetante:
Diferenciar graficamente os sólidos resultantes de uma truncagem.
Representar a interseção de uma reta com pirâmides (retas ou
oblíquas) e prismas (retos ou oblíquos), de base(s) regular(es),
situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil.
Representar a interseção de uma reta com paralelepípedos
retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais e/ou
de perfil.
Representar a interseção de uma reta com cones (retos ou
oblíquos) e cilindros (retos ou oblíquos), de base(s) circular(es),
situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil.
Representar a interseção de uma reta com a esfera.
Identificar a função e vocação particular do sistema de
representação axonométrica a partir de descrições gráficas de um
mesmo objeto.
Identificar os planos que organizam o espaço no Sistema de
Representação Axonométrica, diferenciando planos e eixos
coordenados, do plano e eixos axonométricos.
Reconhecer a correspondência biunívoca entre a posição do
sistema de eixos no espaço e a sua projeção no plano axonométrico.
Reconhecer as coordenadas ortogonais do Sistema de
Representação Axonométrica e identificar as situações em que estas
se projetam em verdadeira grandeza.
Compreender espacialmente a direção e inclinação particular das
retas projetantes e os diferentes posicionamentos do sistema de
eixos coordenados em relação ao plano axonométrico.
Determinar graficamente a escala axonométrica do eixo normal ao
plano de projeção, através do rebatimento do plano projetante
desse eixo, reconhecendo a influência da inclinação das retas
projetantes na projeção das medidas.
Compreender espacialmente a direção das retas projetantes e os
diferentes posicionamentos do sistema de eixos coordenados, em
relação ao plano axonométrico.
Identificar as situações em que dois ou mais eixos coordenados têm
inclinações comuns em relação ao plano axonométrico.
Determinar graficamente as escalas axonométricas através do
rebatimento do plano definido por um par de eixos ou do
rebatimento do plano projetante de um
eixo.
Representar, em axonometria clinogonal, formas tridimensionais
resultantes da justaposição de: as pirâmides retas ou oblíquas de
base regular paralela a um dos planos coordenados em que,
pelo menos, uma aresta da base é paralela a um eixo coordenado;
Representar, em axonometria ortogonal (e incluindo, como método
de construção, o “método dos cortes”

Em todas as áreas de intervenção (Domínio Organizador) são observadas atitudes e valores, referentes a:
Assiduidade e Pontualidade – 2%;
Material escolar – 1%;
Comportamento e Relações interpessoais – 1%;
Autonomia e Colaboração – 1%.

