
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE DESENHO TÉCNICO     
1º ANO E 2º ANO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

Domínios/ 
Temas/ 
Áreas 

Áreas de  
competências do 
Perfil dos alunos 

Critérios Descritores específicos 

Níveis de desempenho 

Muito  
insuficiente  

 

Insuficiente  
  

Suficiente  
  

Bom  
   

Muito bom 
  

  
 
 
 
 

 
Comunicação 
de Desenho 

Técnico 
de conceitos e 
procedimentos 

65% 
 
 

 
Comunicação 
de Desenho 
Técnico de   
raciocínio e  

resolução de 
problemas 

25% 
 
 
 

Atitude  
perante a  

disciplina de 
Desenho 
 Técnico  

10% 

 
 

 

 
Linguagens e 
textos  
 
Informação 
comunicação  
 
Raciocínio e  
resolução de 
problemas  
 

Pensamento  
crítico e  
pensamento  
criativo  
 

Saber científico, 
técnico e tecno-
lógico  
 

Desenvolvimento 
pessoal e  
autonomia 
 

Bem-Estar,  
Saúde e  
Ambiente  
 

Sensibilidade  
estética artística  
 

Relacionamento 
Interpessoal  
 

Consciência e 
domínio do corpo 

Comunicação 

Comunicar, utilizando linguagem de 
desenho técnico, oralmente e por es-
crito, para descrever, explicar e justifi-
car procedimentos, raciocínios e con-
clusões. 

Revela muitas 
dificuldades na 
comunicação, 
na mobilização 
de informação e 
na argumenta-
ção. 

Revela dificul-
dades na comu-
nicação, na mo-
bilização de in-
formação e na 
argumentação. 

Revela alguma 
facilidade na co-
municação, na 
mobilização de 
informação e na 
argumentação. 

Revela facili-
dade na comu-
nicação, na mo-
bilização de in-
formação e na 
argumentação. 

Revela muita fa-
cilidade na co-
municação, na 
mobilização de 
informação e na 
argumentação. 

Conhecimentos 

Compreender e aplicar conhecimen-
tos, técnicas, conceitos, propriedades 
e relações de desenho técnico na aná-
lise e interpretação construções geo-
métricas. 

Revela muitas 
dificuldades no 
processo de 
compreensão, 
aquisição e apli-
cação de co-
nhecimentos. 

Revela dificul-
dades no pro-
cesso de com-
preensão, aqui-
sição e aplica-
ção de conheci-
mentos. 

Revela alguma 
facilidade no 
processo de 
compreensão, 
aquisição e apli-
cação de co-
nhecimentos. 

Revela facili-
dade no pro-
cesso de com-
preensão, aqui-
sição e aplica-
ção de conheci-
mentos. 

Revela muita fa-
cilidade no pro-
cesso de com-
preensão, aqui-
sição e aplica-
ção de conheci-
mentos. 

  
Resolução de  

problemas 

Interpretar informação, mobilizar co-
nhecimentos, conceber e aplicar estra-
tégias na resolução de problemas, ati-
vidades de modelação ou desenvolver 
projetos e avaliar a plausibilidade dos 
resultados. 
Utilizar a tecnologia na resolução de 
problemas. 

Revela muitas 
dificuldades na 
interpretação e 
na mobilização 
de conhecimen-
tos e em resol-
ver problemas. 

Revela dificul-
dades na inter-
pretação e na 
mobilização de 
conhecimentos 
e em resolver 
problemas. 

Revela alguma 
facilidade na in-
terpretação e na 
mobilização de 
conhecimentos 
e em resolver 
problemas. 

Revela facili-
dade na inter-
pretação e na 
mobilização de 
conhecimentos 
e em resolver 
problemas. 

Revela muita fa-
cilidade na inter-
pretação e na 
mobilização de 
conhecimentos 
e em resolver 
problemas. 

Autonomia  

Utilizar conhecimentos e ferramentas 
de forma autónoma e persistente. 
Avaliar o próprio trabalho para identifi-
car progressos, lacunas e dificuldades 
na sua aprendizagem. 
Revelar espírito de iniciativa. 

Revela muitas 
dificuldades em 
tomar decisões 
e ser participa-
tivo na sua 
aprendizagem. 

Revela dificul-
dades em tomar 
decisões e ser 
participativo na 
sua aprendiza-
gem.  

Revela alguma 
facilidade em to-
mar decisões e 
ser participativo 
na sua aprendi-
zagem.  

Revela facili-
dade em tomar 
decisões e ser 
participativo na 
sua aprendiza-
gem.  

Revela muita fa-
cilidade em to-
mar decisões e 
ser participativo 
na sua aprendi-
zagem.  

Responsabilidade  

Participar e empenhar-se na realiza-
ção das tarefas propostas.  
Respeitar as regras de trabalho e de 
convivência. 

Não participa 
nem se empe-
nha nas tarefas 
propostas e re-
vela muito 
pouco sentido 
de responsabili-
dade.  

Participa pouco, 
não se empe-
nha o suficiente 
nas tarefas pro-
postas e revela 
pouco sentido 
de responsabili-
dade. 

Participa algu-
mas vezes, em-
penhando-se 
nas tarefas pro-
postas e revela 
algum sentido 
de responsabili-
dade. 

Participa muito, 
empenhando-se 
bastante nas ta-
refas propostas 
e revela sentido 
de responsabili-
dade. 

Participa e em-
penha-se sem-
pre, nas tarefas 
propostas, reve-
lando sentido de 
responsabili-
dade. 
 

 Cooperação 
Cooperar com colegas e professores. 
Interagir com tolerância, empatia e 
aceitar diferentes pontos de vista. 

Revela muito 
pouco sentido 
de cooperação 
e entreajuda. 

Revela pouco 
sentido de coo-
peração e entre-
ajuda. 

Revela algum 
sentido de coo-
peração e entre-
ajuda. 

Revela sentido 
de cooperação 
e entreajuda. 

É atento aos ou-
tros e coopera 
com muita facili-
dade. 

 



 

Processos de recolha de informação: 

Fichas de trabalho, testes, questões aula, fichas de verificação de aprendizagem, resolução de exercícios/problemas, trabalhos individuais e/ou grupo, traba-

lhos interdisciplinares, fichas de autoavaliação, grelhas de observação de aula. 

 

 

 

 

 


