
  

 

Critérios Específicos de Avaliação do AEA 2021/22 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Geometria Descritiva A – 10º e 11º Ano 

Conhecimentos e Capacidades (90%) 

Aprendizagens Essenciais Ponderação 
Procedimentos 

/ 
Instrumentos  

Competências 
(Aprend. Essenciais) 

Descritores de Desempenho ACPA   

 
- Utilização, com 
propriedade, do 
vocabulário 
específico da 
geometria 
descritiva; 
- 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;  

 - formulação e 
 resolução de 
problemas, espírito 
crítico e 
capacidade 
criativa;  
- gradual 
autoexigência de 
rigor e espírito 
crítico;  

 
- Conhecer noções 

essenciais de Geometria 
no Espaço: o Ponto , a 
Reta e o plano  
- Posição relativa de duas 
retas: complanares 
(paralelas ou 
concorrentes) não 
complanares (enviesadas).  
o Plano - Posição relativa 
de retas e de planos: reta 
pertencente a um plano 
reta paralela a um plano 
reta concorrente com um 
plano planos paralelos 
planos concorrentes.  
Perpendicularidade de 
retas e de planos: retas 
perpendiculares retas 
ortogonais reta 
perpendicular a um plano 
planos perpendiculares.  
Reconhecer e representar 
pontos, retas e planos e 
conhecer as suas diversas 
tipologias e características.  
Resolver situações 
espaciais no âmbito da 
representação que 
envolvam figuras planas e 
sólidos assentes em 
planos projetantes, com e 
sem recurso a processos 
geométricos auxiliares, 
identificando claramente 
as sua condições de 
visibilidade.  
Dominar relações de 
pertença entre as 
entidades.  
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90% 

 

Procedimentos:  
Avaliação continua, feita 
pelos alunos, através da 
permanente autoavaliação 
- análise critica; 
 
Instrumentos: 
Fichas de 
trabalho/Avaliação; 
Planos de trabalho; 
Autoavaliação; 
Instrumentos de registo 
que permitam análise dos 
procedimentos:  
Grelhas de Listas de 
verificação/monitorização; 
Tabelas de observação:  
Grelhas de avaliação. 
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Atitudes e Valores (10%) 
 

Face ao 
Conhecimento e 
Cidadania 

Descritores de 
Desempenho 

ACPA Ponderação 
Procedimentos 

/ 
Instrumentos 

Colaboração 

Participação 

Interesse/Empenho  

Interajuda 

E 

F 

 

3% 

 

 

 

 

Grelhas de registo de 

observação/monitorização. 

Autoavaliação. 

Responsabilidade 
Pontualidade/Assiduidade  

Cumprimento de regras 

E 

F 
2% 

Relacionamento 

Interpessoal 

Respeito pela diversidade 

humana e cultural/ 

Relação com os pares 

E 

F 
2% 

Autonomia/Iniciativa 

Revelar autonomia e 

esforço pessoal no 

desenvolvimento e 

concretização dos 

trabalhos. 

E 

F 
3% 

 

 

 

- realização 
pessoal, por 
forma a adquirir 
autonomia de 
procedimentos e 
de raciocínio, 
espírito de 
solidariedade, 
entreajuda e 
cooperação.  
 

Solucionar graficamente 
situações de interseção, 
com recurso a 
metodologias apropriadas 
e apelando à visualização 
no espaço.  

 


