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A 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
(PASEO) 

REFERENCIAL 
COMUM 

DOMÍNIOS 

 

DESCRITORES 
(Currículo disciplinar  

e Aprendizagens Essenciais) 

IMPOR-TÂNCIA 
RELATIVA 

(%) 

EXEMPLOS DE 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Conhecedor Sabedor, Culto, Informado (A, B, 
D, I) 

- Crítico e Analítico  (B, C, D, I) 
- Questionador (D, F, I) 
- Autoavaliador (A, B, C, D, F, H, I) 
- Participativo e Colaborador (B, C, D, E, F) 
- Responsável e Autónomo (B, C, D, E, F) 

 

Saber Científico e 
tecnológico 
 
Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas 
 
Pensamento Crítico 
e pensamento 
criativo 
 
Linguagens e Texto 
 
Informação e 
Comunicação 
 
Sensibilidade 
estética e artística 
 
Consciência e 
domínio do corpo 
 
Relacionamento 
Interpessoal 
 
Desenvolvimento 
Pessoal e 
Autonomia 
 
Bem-estar, saúde e 

Ambiente 

INTERPRETAÇÃO 

− Desenvolver a capacidade de aplicar os métodos geométricos auxiliares 

para a obtenção da verdadeira grandeza de segmentos de reta, retas e 

figuras situadas em planos não projetantes. 

− Promover a capacidade de representar figuras planas situadas em planos 

não projetantes 

− Promover a capacidade de representar sólidos geométricos (pirâmides e 

prismas regulares) de base (s) situados (s) em planos não projetantes. 

− Promover a capacidade de representar sólidos geométricos (pirâmides e 

prismas regulares) de base (s) situados (s) em planos não projetantes. 

− Desenvolver a capacidade de determinar a sombra produzida por qualquer 

tipo de plano e sólido (pirâmides, prismas, sólidos e cilindros).  

− Promover a capacidade de determinar secções em sólidos (pirâmides, 

prismas, sólidos e cilindros) produzidas por planos horizontal, frontal e de 

perfil.  

− Promover a capacidade de representar a interseção de uma reta com 

pirâmides e prismas, cones e cilindros de base(s) regular(es), situada(s) em 

plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil.  

− Promover a capacidade de representar a interseção de uma reta com a 

esfera.  

− Conhecer a fundamentação teórica dos sistemas de representação 

axonométrica.  

− Identificar os diferentes tipos de projeção e os princípios base dos sistemas 

de representação axonométrica.  

− Aplicar os processos de resolução necessários à representação de sólidos 

no sistema de representação axonométrica.  

− Usar o conhecimento dos sistemas estudados no desenvolvimento de 

ideias e na sua comunicação. 

10% 

- Observação direta;  
 

- Testes de avaliação; 

- Questões de aula; 

- Relatórios/memória 
descritiva dos processos de 
resolução; 

- Resolução de 
exercícios/problemas 
desenvolvidas nas atividades 
de sala de aulas e 
intervenções e participações 
orais; 

- Formulação de 
situações/problema; 

- Trabalhos de grupo e/ou 
intervenção em projetos 
multidisciplinares. 

- Conhecedor Sabedor, Culto, Informado (A, B, 
D, I) 

- Crítico e Analítico (B, C, D, I) 
- Indagador e Investigador (C, D, F, I) 
- Sistematizador e Organizador (A, B, C, D, F, I) 
- Autoavaliador (A, B, C, D, F, H, I) 
- Participativo e Colaborador (B, C, D, E, F) 
- Responsável e Autónomo (B, C, D, E, F) 
- Cuidador de si e do outro (E, F, I) 
- Respeitador da diferença/ do outro (B, E, F) 

 

CONCEITOS E 
PROCESSOS 

60% 

- Comunicador (B, E, F, I) 
- Autoavaliador (A, B, C, D, F, H, I) 
- Participativo e Colaborador (B, C, D, E, F) 
- Responsável e Autónomo (B, C, D, E, F) 
- Cuidador de si e do outro (E, F, I) 
- Criativo (B, C, D) 

 

REALIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

20% 

- Conhecedor Sabedor, Culto, Informado (A, B, 
D, I) 

- Comunicador (B, E, F, I) 
- Autoavaliador (A, B, C, D, F, H, I) 
- Participativo e Colaborador (B, C, D, E, F) 
- Responsável e Autónomo (B, C, D, E, F) 
- Cuidador de si e do outro (E, F, I) 

TÉCNICAS E 
NORMALIZAÇÃO 

10% 

OBS: Por ser uma disciplina de exame nacional e por forma a preparar os alunos para esse momento nacional de avaliação, os domínios observados nos processos de recolha de informação “Teste de Avaliação”, terão um peso 4 vezes superior aos observados nos 
restantes instrumentos da disciplina. 

 


