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- ELEMENTOS / REFERENTES CRITÉRIOS INSTRUMENTOS 

 
- Domínio de conceitos. 
- Do conhecimento dos princípios teóricos: 
- Interpretação de representações de formas; 
- Identificação dos sistemas de representação utilizados;  
- Distinção entre as aptidões específicas de cada método, com vista à sua 

escolha na resolução de cada problema concreto de representação; 
- Relacionamento de métodos e/ou processos. 

 
- Do conhecimento dos processos construtivos: 
- 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. 
 
- Do conhecimento relativo à normalização: 
- Interpretação de desenhos normalizados; 
- Aplicação das normas nos traçados. 

 
 
- Domínio técnicas. 
- Utilização dos instrumentos: 
- Escolha dos instrumentos para as operações desejadas; 
- Manipulação dos instrumentos; 
- Manutenção dos instrumentos. 

 
- Execução dos traçados: 
- Cumprimento das normas; 
- Rigor gráfico; 
- Qualidade do traçado; 
- Legibilidade das notações. 

 
 

     
   Aplicação dos processos construtivos na 
representação de formas 
      Manipulação dos instrumentos 
      Aplicação das normas nos traçados 
- Rigor gráfico 
- Qualidade do traçado 
- Legibilidade das notações 
- Pertinência dos desenhos realizados 
- Autonomia 
- Planificação e organização 
- Responsabilidade 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- Trabalhos realizados nas aulas ou delas 

decorrentes quer em termos dos 
produtos finais quer em termos dos 
materiais produzidos durante o processo.    

 
- Observação directa das operações 

realizadas durante a execução dos 
trabalhos.  

 
- Intervenções orais. 

 
- Testes de avaliação. 
 
- Caderno diário. 
 
- Trabalho de casa. 

 
- Atitudes reveladas durante as 

actividades. 
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- Domínio da realização. 
- Como instrumento de comunicação ou registo: 
- Recurso à representação de formas, para as descrever; 
- Legibilidade e poder expressivo das representações; 
- Pertinência dos desenhos realizados. 

 
 
- Domínio das atitudes. 
- Atitudes manifestadas no trabalho: 
- Autonomia no desenvolvimento de actividades individuais; 
- Cooperação em trabalhos colectivos; 
-  Planificação e organização. 

Salvo metodologia justificada o peso relativo na avaliação final não deve ser superior a… 
 

Competências essenciais do Domínio:  Peso relativo na avaliação final 

 
Do saber Até 90% 

Relacional Até 10% 
 
 
 
 


