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Critérios Gerais de Avaliação Ensino Secundário 
 

Departamento de Expressões 
Geometria Descritiva A 

10.º ano e 11.º ano 

DOMÍNIOS PESO AÇÕES ESTRATÉGICAS A.C.P.A. 
INSTRUMENTOS 
de AVALIAÇÃO 

 

Apropriação 
e 
Reflexão 

20% 

• Confrontar ideias e perspetivas 
distintas sobre a abordagem de um 
dado problema ou maneira de o 
resolver. 

• Descrever o raciocínio seguido para 
a resolução de um determinado 
problema. 

• Utilizar o vocabulário específico da 

disciplina para verbalizar o raciocínio 

adotado na resolução dos 

problemas propostos. 

Conhecedor/sabe
dor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Crítico/analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/investi
gador 
(C, D, F, H, I) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e 
do outro 
(B, E, F, G) 
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 

• Ficha de 
observação direta 

 
• Dossiê/portefólio 

Experimentação 

e 
Criação 

75% 

• Interpretar enunciados de proble-
mas e formular hipóteses de 
resposta através de diferentes 
processos de resolução.  

• Imaginar abordagens alternativas a 
uma forma tradicional de resolver 
uma situação-problema. 

• Recorrer de forma empírica, mas 

sistemática, a um dos sistemas de 

representação estudados para des-

crever graficamente uma determi-

nada situação/problema concebida 

no espaço tridimensional. 

• Trabalhos 
realizados nas 
aulas 

 
• Provas de 

avaliação sumativa 
 

Interpretação 
e 
Comunicação 

5% 

• Mobilizar o discurso argumentativo no 
âmbito das situações propostas em 
aula, de modo a expressar uma 
tomada de posição ou pensamento, 
apresentando argumentos e/ou 
rebatendo argumentos, sempre que 
justificado. 

• Participar em momentos de 
discussão e de partilha de conheci-
mentos que requeiram a sustentação 
de afirmações, a elaboração de 
opiniões ou a análise de situações 
específicas, através das quais se 
explore a articulação entre conteúdos 
diversos da disciplina. 

• Ficha de 
observação direta 

 

 
Nas turmas em que a disciplina de Geometria Descritiva A integre o Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular, este terá um peso de 5%, distribuído pelos diferentes domínios. 

 


