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A avaliação em Geometria Descritiva é contínua e integra três componentes: diagnóstica, 

formativa e sumativa. 

Tem como referência os objetivos e a aferição das competências adquiridas e, define-

se segundo domínios que se apresentam em seguida. 

 
 

Conceitos 
 

Neste domínio, é objeto de avaliação a aplicação dos conceitos decorrentes dos conteúdos do 

programa: 

os implicados no conhecimento dos fundamentos teóricos dos sistemas de representação diédrica e 

axonométrica; os implicados no conhecimento dos processos construtivos da representação; os 

implicados no conhecimento da normalização. 

A avaliação do conhecimento dos princípios teóricos far-se-á tendo em conta: 

• a interpretação de representações de formas; 

• a identificação dos sistemas de representação utilizados; 

• a distinção entre as aptidões específicas de cada método, com vista à sua escolha na resolução 

de cada problema concreto de representação; 

• o relacionamento de métodos e/ou processos. 

A avaliação do conhecimento dos processos construtivos far-se-á tendo em conta: 

• a interpretação de dados ou de descrições verbais de procedimentos gráficos; 

• aplicação dos processos construtivos na representação de formas; 

• economia nos processos usados; 

• descrição verbal dos procedimentos gráficos para a realização dos traçados. 

A avaliação do conhecimento relativo à normalização far-se-á tendo em conta: 

• a interpretação de desenhos normalizados; 

• a aplicação das normas nos traçados. 
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Técnicas 
 

Neste domínio são objeto de avaliação: a utilização dos instrumentos e a execução dos traçados. 

Quanto à utilização dos instrumentos, a avaliação será feita tendo em conta: 

• a escolha dos instrumentos para as operações desejadas; 

• a manipulação dos instrumentos; 

• a manutenção dos instrumentos. 
 

No que respeita à avaliação da execução dos traçados, serão tidos em conta: 

• o cumprimento das normas; 

• o rigor gráfico; 

• a qualidade do traçado; 

• a legibilidade das notações. 
 

Realização 
 

Neste domínio, são objeto de avaliação: competências implicadas na utilização imediata da Geometria 

Descritiva em situações de comunicação ou registo; competências que atuam na capacidade de 

perceção e de visualização. 

A avaliação da utilização da Geometria Descritiva como instrumento de comunicação ou registo, será 

feita tendo em conta: 

• o recurso à representação de formas, para as descrever; 

• a legibilidade e poder expressivo das representações; 

• a pertinência dos desenhos realizados. 

A avaliação da capacidade de representação de formas imaginadas ou reais terá em conta: 

• a representação gráfica de ideias; 

• a reprodução gráfica de formas memorizadas. 

 

Atitudes 
 

Neste domínio consideram-se as atitudes manifestadas no trabalho, incidindo a avaliação sobre: 

• autonomia no desenvolvimento de atividades individuais; 

• cooperação em trabalhos coletivos; 

• planificação e organização. 

 

Técnicas e instrumentos de avaliação 
 
A recolha de dados para a avaliação far-se-á através de: 

- trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas ou delas decorrentes, quer em termos 

dos produtos finais quer em termos dos materiais produzidos durante o processo; 

- observação direta das operações realizadas durante a execução dos trabalhos; 

- intervenções orais; 

- provas de avaliação sumativa expressamente propostas; 

- atitudes reveladas durante as atividades. 

 

Peso Percentual das Formas de Avaliação Pedagógicas 
 

Avaliação sumativa 85% 
Observação direta / participação na aula oral e escrita 10% 
Comportamento 5% 
- Total 100% 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 →Definir o objeto e finalidade da Geometria Descritiva 

 →Adquirir a noção de projeção 

 →Identificar os diferentes tipos de projeção e métodos de representação 

 →Caracterizar os métodos de Representação Triédrica e Diédrica 

 →Representar diedricamente os elementos geométricos - ponto, segmento 

de reta, reta e plano 

 →Resolver problemas elementares de pertença entre os elementos 

geométricos (ponto pertencente à reta; ponto pertencente ao plano; reta 

pertencente ao plano; plano definido por pontos e/ou retas) 

 →Resolver problemas gerais de intersecção entre planos e de retas com 

planos 

 →Representar figuras planas (polígonos e círculo) situadas em planos 

horizontais, frontais e de perfil 

 →Aplicar os métodos geométricos auxiliares para obtenção de verdadeiras 

grandezas de segmentos de reta e de traços de retas não paralelos aos 

Planos de Projeção 

 →Aplicar os métodos geométricos auxiliares para obtenção de verdadeiras 

grandezas 

 de figuras (polígonos e círculo) situadas em planos projetantes 

 →Identificar os diferentes tipos de superfícies 

 →Representar sólidos geométricos (pirâmides, cones, prismas e cilindros) 

de base(s) 

 situada(s) em planos horizontais, frontais e de perfil 

 →Representar pontos pertencentes às arestas, faces ou superfícies dos 

sólidos 

 →Representar sólidos geométricos (pirâmides e prismas regulares de 

base(s) situada(s) em planos projetantes 

 




