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Domínio	/	Subdomínio	/	Tema	 Peso	relativo	(%)	
Saberes	-	Aprender	a	Conhecer	Aprender	a	Fazer	 25%	
															-	Aprender	a	Fazer	 60%	

	

Domínio	/	Tema	 	

Subdomínio	 Ponde-
ração	(%)	

Muito	
Bom	
18	a	20	

Bom	
14	a	17	

Suficiente	
10	a	13	

Insuficiente	
6	a	9	

Muito	
Insuficiente	

1	a	5	
REPRESENTAÇÃO	
DIÉDRICA	
Métodos	
Geométricos	
Auxiliares	II:	
Rebatimento	de	
planos	não	
projetantes	

85	 	
	
Supera	o	
nível	Bom	e	
cumpre	
com	muita	
qualidade	
todos	os	
domínios		
	
Cumpre,	
com	muita	
qualidade,	
todos	os	
domínios	
·	
(Analisa	
Avalia	
Cria	
Compara	
Diferencia	
Critica	
Justifica	
Produz	
Inventa	
Desenvolve)	

• Aplica	métodos	geométricos	auxiliares	para	determinar	a	
verdadeira	grandeza	das	relações	métricas	entre	elementos	
geométricos	contidos	em	planos	não-projetantes.	

	
	
Nível	
Intermédio	
Cumpre	parte	
dos	domínios	

• Ainda	não	reconhece	os	métodos	geométricos	auxiliares	para	
determinar	a	verdadeira	grandeza	das	relações	métricas	entre	
elementos	geométricos	contidos	em	planos	não-projetantes.	

	
	
Não	atinge	o	
nível	
Insuficiente	• Compreende	espacialmente	o	método	geométrico	auxiliar	em	

estudo.	
• Ainda	não	identifica	espacialmente	os	métodos	geométricos	
auxiliares.	

• Identifica	o	eixo	de	rotação	ou	charneira	do	rebatimento	
como	eixo	de	afinidade,	por	aplicação	do	teorema	de	
Desargues.	

• Ainda	não	reconhece	o	eixo	de	rotação	ou	charneira	do	
rebatimento	como	eixo	de	afinidade,	e	desconhece	o	teorema	de	
Desargues.	

Figuras	Planas	III	 85	 • Representa	polígonos	contidos	em	planos	oblíquos.	 • Ainda	não	representa	polígonos	contidos	em	planos	oblíquos.	
• Representa	polígonos	contidos	em	planos	de	rampa.	 • Ainda	não	representa	polígonos	contidos	em	planos	de	rampa.	
• Representa	polígonos	contidos	em	planos	passantes.	 • Ainda	não	representa	polígonos	contidos	em	planos	passantes.	

Sólidos	III	 85	 • Representa	pirâmides	retas	e	prismas	retos,	de	base(s)	
regular(es),	situada(s)	em	plano(s)	não-projetante(s).	

• Ainda	não	representa	pirâmides	retas	e	prismas	retos,	de	base(s)	
regular(es),	situada(s)	em	plano(s)	não-projetante(s).	

• Representa	paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	em	
planos	não-projetantes	

• Ainda	não	representa	paralelepípedos	retângulos	com	faces	
situadas	em	planos	não-projetantes	

Sombras	 85	 • Aplica	conceitos	de	sombra	própria,	espacial,	projetada	(real	e	
virtual).	

• Ainda	não	reconhece		conceitos	de	sombra	própria,	espacial,	
projetada	(real	e	virtual).	

• Compreende	espacialmente	os	planos	rasantes	a	pirâmides	e	
a	prismas.	

• Ainda	não	identifica	espacialmente	os	planos	rasantes	a	
pirâmides	e	a	prismas.		

• Compreende	espacialmente	os	planos	tangentes	a	cones	e	a	
cilindros.	

• Ainda	não	identifica		espacialmente	os	planos	tangentes	a	cones	e	
a	cilindros.	

• Compreende	espacialmente	a	direção	luminosa	convencional.	 • Ainda	não	identifica	espacialmente	a	direção	luminosa	
convencional.	

• Representa	a	sombra	projetada,	nos	planos	de	projeção,	de	
qualquer	ponto,	segmento	de	reta	ou	reta.	

• Ainda	não	representa	a	sombra	projetada,	nos	planos	de	
projeção,	de	qualquer	ponto,	segmento	de	reta	ou	reta.	
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Domínio	/	Tema	 	

Subdomínio	 Ponde-
ração	(%)	

Muito	
Bom	
18	a	20	

Bom	
14	a	17	

Suficiente	
10	a	13	

Insuficiente	
6	a	9	

Muito	
Insuficiente	

1	a	5	
• Representa	as	sombras	própria	e	projetada,	sobre	os	planos	
de	projeção,	de	polígonos	contidos	em	qualquer	tipo	de	plano	
e	de	círculos	contidos	em	planos	projetantes,	segundo	a	
direção	luminosa	convencional.	

• Ainda	não	representa	as	sombras	própria	e	projetada,	sobre	os	
planos	de	projeção,	de	polígonos	contidos	em	qualquer	tipo	de	
plano	e	de	círculos	contidos	em	planos	projetantes,	segundo	a	
direção	luminosa	convencional.	

• Representa	as	sombras	própria	e	projetada,	nos	planos	de	
projeção,	de	pirâmides	(retas	ou	oblíquos)	e	prismas	(retos	ou	
oblíquos),	com	base(s)	regular(es),	situada(s)em	plano(s)	
horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	de	perfil,segundo	a	direção	
luminosa	convencional.	

• Ainda	não	representa	as	sombras	própria	e	projetada,	nos	planos	
de	projeção,	de	pirâmides	(retas	ou	oblíquos)	e	prismas	(retos	ou	
oblíquos),	com	base(s)	regular(es),	situada(s)em	plano(s)	
horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	de	perfil,segundo	a	direção	
luminosa	convencional.	

• Representa	as	sombras	própria	e	projetada,	nos	planos	de	
projeção,	de	paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	
em	planos	horizontais,	frontais	e/ou	de	perfil,	segundo	a	
direção	luminosa	convencional.	

• Ainda	não	representa	as	sombras	própria	e	projetada,	nos	planos	
de	projeção,	de	paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	
em	planos	horizontais,	frontais	e/ou	de	perfil,	segundo	a	direção	
luminosa	convencional.	

• Representa	as	sombras	própria	e	projetada,	nos	planos	de	
projeção,	de	cones	(retos	ou	oblíquos)	e	cilindros	(retos	ou	
oblíquos),	de	base(s)	circular(es),	situada(s)	em	plano(s)	
horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	de	perfil,	segundo	a	direção	
luminosa	convencional.	

• Ainda	não	representa	as	sombras	própria	e	projetada,	nos	planos	
de	projeção,	de	cones	(retos	ou	oblíquos)	e	cilindros	(retos	ou	
oblíquos),	de	base(s)	circular(es),	situada(s)	em	plano(s)	
horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	de	perfil,	segundo	a	direção	
luminosa	convencional.	

Secções	 85	 • Aplica	noções	essenciais	de	Geometria	no	Espaço	sobre	
secções	planas	de	sólidos	e	truncagem.	

• Ainda	não	reconhece	as	noções	essenciais	de	Geometria	no	
Espaço	sobre	secções	planas	de	sólidos	e	truncagem.	

• Representa	a	figura	da	secção	produzida	por	um	plano	
horizontal,	frontal	ou	de	perfil	em:	

-	pirâmides	retas	e	prismas	retos,	de	base(s)regular(es),	
situada(s)	em	qualquer	tipo	de	plano;	
-	paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	em	qualquer	
tipo	de	plano.	

• Ainda	não	representa	a	figura	da	secção	produzida	por	um	plano	
horizontal,	frontal	ou	de	perfil	em:	

-	pirâmides	retas	e	prismas	retos,	de	base(s)regular(es),	situada(s)	
em	qualquer	tipo	de	plano;	
-	paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	em	qualquer	tipo	
de	plano.	

• Representa	a	figura	da	secção	produzida	por	qualquer	tipo	de	
plano	em:	

-pirâmides	(retas	ou	oblíquas)	e	prismas	(retos	ou	oblíquos),	de	
base(s)	regular(es),	situada(s)	em	plano(s)	horizontal(ais),	

• Ainda	não	representa	a	figura	da	secção	produzida	por	qualquer	
tipo	de	plano	em:	

-pirâmides	(retas	ou	oblíquas)	e	prismas	(retos	ou	oblíquos),	de	
base(s)	regular(es),	situada(s)	em	plano(s)	horizontal(ais),	
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Domínio	/	Tema	 	

Subdomínio	 Ponde-
ração	(%)	

Muito	
Bom	
18	a	20	

Bom	
14	a	17	

Suficiente	
10	a	13	

Insuficiente	
6	a	9	

Muito	
Insuficiente	

1	a	5	
frontal(ais)	ou	de	perfil;	
-paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	em	planos	
horizontais,	frontais	e/ou	de	perfil.	

frontal(ais)	ou	de	perfil;	
-paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	em	planos	
horizontais,	frontais	e/ou	de	perfil.	

• Representa	a	figura	da	secção	produzida	por	um	plano	
projetante,	em	cones	(retos	ou	oblíquos)	e	cilindros	(retos	ou	
oblíquos),	de	base(s)	circular(es),	situada(s)	em	plano(s)	
horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	de	perfil;	e	na	esfera.	

• Ainda	não	representa	a	figura	da	secção	produzida	por	um	plano	
projetante,	em	cones	(retos	ou	oblíquos)	e	cilindros	(retos	ou	
oblíquos),	de	base(s)	circular(es),	situada(s)	em	plano(s)	
horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	de	perfil;	e	na	esfera.	

• Diferencia	graficamente	os	sólidos	resultantes	de	uma	
truncagem.	

• Ainda	não	representa	graficamente	os	sólidos	resultantes	de	
truncagem.	

Interseções	de	retas	
com	sólidos		

85	 • Representa	a	interseção	de	uma	reta	com	pirâmides	(retas	ou	
oblíquas)	e	prismas	(retos	ou	oblíquos),	de	base(s)	regular(es),	
situada(s)	em	plano(s)	horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	de	perfil.	

• Ainda	não	representa	a	interseção	de	uma	reta	com	pirâmides	
(retas	ou	oblíquas)	e	prismas	(retos	ou	oblíquos),	de	base(s)	
regular(es),	situada(s)	em	plano(s)	horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	
de	perfil.	

• Representa	a	interseção	de	uma	reta	com	paralelepípedos	
retângulos	com	faces	situadas	em	planos	horizontais,	frontais	
e/ou	de	perfil.	

• Ainda	não	determina	a	interseção	de	uma	reta	com	
paralelepípedos	retângulos	com	faces	situadas	em	planos	
horizontais,	frontais	e/ou	de	perfil.	

• Representa	a	interseção	de	uma	reta	com	cones	(retos	ou	
oblíquos)	e	cilindros	(retos	ou	oblíquos),	de	base(s)	
circular(es),	situada(s)	em	plano(s)	horizontal(ais),	frontal(ais)	
ou	de	perfil.	

• Ainda	não	identifica	a	interseção	de	uma	reta	com	cones	(retos	
ou	oblíquos)	e	cilindros	(retos	ou	oblíquos),	de	base(s)	
circular(es),	situada(s)	em	plano(s)	horizontal(ais),	frontal(ais)	ou	
de	perfil.	

• Representa	a	interseção	de	uma	reta	com	a	esfera.	 • Ainda	não	representa	a	interseção	de	uma	reta	com	a	esfera.	
Representação	
Axonométrica	
	
Introdução	à	
Representação	
Axonométrica	

25	 • Identifica	a	função	e	vocação	particular	do	sistema	de	
representação	axonométrica	a	partir	de	descrições	gráficas	de	
um	mesmo	objeto.	

• Ainda	não	consegue	identificar	a	função	e	vocação	do	sistema	de	
representação	axonométrica	a	partir	de	descrições	gráficas	de	um	
mesmo	objeto.	

• Identifica	 os	 planos	 que	 organizam	 o	 espaço	 no	 Sistema	 de	
Representação	 Axonométrica,	 diferenciando	 planos	 e	 eixos	
coordenados,	do	plano	e	eixos	axonométricos.	

• Ainda	não	consegue	identificar	os	planos	que	organizam	o	espaço	
no	Sistema	de	Representação	Axonométrica,	nem	diferencia	
planos	e	eixos	coordenados,	do	plano	e	dos	eixos	axonométricos.	

• Reconhece	 a	 correspondência	 biunívoca	 entre	 a	 posição	 do	
sistema	 de	 eixos	 no	 espaço	 e	 a	 sua	 projeção	 no	 plano	
axonométrico.	

• Ainda	não	identifica	a	correspondência	biunívoca	entre	a	posição	
do	sistema	de	eixos	no	espaço	e	a	sua	projeção	no	plano	
axonométrico.	
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Domínio	/	Tema	 	

Subdomínio	 Ponde-
ração	(%)	

Muito	
Bom	
18	a	20	

Bom	
14	a	17	

Suficiente	
10	a	13	

Insuficiente	
6	a	9	

Muito	
Insuficiente	

1	a	5	
• Reconhece	 as	 coordenadas	 ortogonais	 do	 Sistema	 de	
Representação	 Axonométrica	 e	 identificar	 as	 situações	 em	
que	estas	se	projetam	em	verdadeira	grandeza.	

• Ainda	não	identifica	as	coordenadas	ortogonais	do	Sistema	de	
Representação	Axonométrica	nem	identifica	as	situações	em	que	
estas	se	projetam	em	verdadeira	grandeza.	

Axonometrias	
Oblíquas	ou	
Clinogonais:	
Cavaleira	e	
Planométrica		

85	 • Identifica	espacialmente	a	direção	e	inclinação	particular	das	
retas	projetantes	e	os	diferentes	posicionamentos	do	sistema	
de	eixos	coordenados	em	relação	ao	plano	axonométrico.	

• Ainda	não	identifica	espacialmente	a	direção	e	inclinação	
particular	das	retas	projetantes	nem	os	diferentes	
posicionamentos	do	sistema	de	eixos	coordenados	em	relação	ao	
plano	axonométrico.	

• Determina	graficamente	a	escala	axonométrica	do	eixo	
normal	ao	plano	de	projeção,	através	do	rebatimento	do	
plano	projetante	desse	eixo,	reconhecendo	a	influência	da	
inclinação	das	retas	projetantes	na	projeção	das	medidas.	

• Ainda	não	determina	graficamente	a	escala	axonométrica	do	eixo	
normal	ao	plano	de	projeção,	nem	reconhece	a	influência	da	
inclinação	das	retas	projetantes	na	projeção	das	medidas.	

Axonometrias	
Ortogonais:	
Trimetria,	
Dimetria	e	
Isometria	

85	 • Interpreta	espacialmente	a	direção	das	retas	projetantes	e	os	
diferentes	posicionamentos	do	sistema	de	eixos	coordenados,	
em	relação	ao	plano	axonométrico.	

• Ainda	desconhece	espacialmente	a	direção	das	retas	projetantes	
e	os	diferentes	posicionamentos	do	sistema	de	eixos	
coordenados,	em	relação	ao	plano	axonométrico.	

• Identifica	as	situações	em	que	dois	ou	mais	eixos	coordenados	
têm	inclinações	comuns	em	relação	ao	plano	axonométrico.	

• Ainda	não	identifica	as	situações	em	que	dois	ou	mais	eixos	
coordenados	têm	inclinações	comuns	em	relação	ao	plano	
axonométrico.	

• Determina	graficamente	as	escalas	axonométricas	através	do	
rebatimento	do	plano	definido	por	um	par	de	eixos	ou	do	
rebatimento	do	plano	projetante	de	um	eixo.	

• Ainda	não	determina	graficamente	as	escalas	axonométricas	
através	do	rebatimento	do	plano	definido	por	um	par	de	eixos	ou	
do	rebatimento	do	plano	projetante	de	um	eixo.	

Representação	
Axonométrica	de	
formas	
Tridimensionais	

85	 • Representa,	em	axonometria	clinogonal,	formas	
tridimensionais	resultantes	da	justaposição	de:	

-	pirâmides	retas	ou	oblíquas	de	base	regular	paralela	a	um	dos	
planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	da	base	é	
paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	prismas	retos	ou	oblíquos	de	bases	regulares	paralelas	a	um	
dos	planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	de	
uma	das	bases	é	paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	paralelepípedos	retângulos	com	faces	paralelas	aos	planos	
coordenados;	

• Ainda	não	representa,	em	axonometria	clinogonal,	formas	
tridimensionais	resultantes	da	justaposição	de:	

-	pirâmides	retas	ou	oblíquas	de	base	regular	paralela	a	um	dos	
planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	da	base	é	
paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	prismas	retos	ou	oblíquos	de	bases	regulares	paralelas	a	um	dos	
planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	de	uma	das	
bases	é	paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	paralelepípedos	retângulos	com	faces	paralelas	aos	planos	
coordenados;	
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Domínio	/	Tema	 	

Subdomínio	 Ponde-
ração	(%)	

Muito	
Bom	
18	a	20	

Bom	
14	a	17	

Suficiente	
10	a	13	

Insuficiente	
6	a	9	

Muito	
Insuficiente	

1	a	5	
-	cones	retos	ou	oblíquos	de	base	circular	paralela	ao	plano	
axonométrico;	
-	cilindros	retos	ou	oblíquos	de	bases	circulares	paralelas	ao	
plano	axonométrico	

-	cones	retos	ou	oblíquos	de	base	circular	paralela	ao	plano	
axonométrico;	
-	cilindros	retos	ou	oblíquos	de	bases	circulares	paralelas	ao	plano	
axonométrico	

• Representa,	em	axonometria	ortogonal	(e	incluindo,	como	
método	de	construção,	o	“método	dos	cortes”	devido	à	sua	
relação	direta	com	a	representação	diédrica	e	triédrica),	
formas	tridimensionais	resultantes	da	justaposição	de:	
-	pirâmides	retas	ou	oblíquas	de	base	regular	paralela	a	um	
dos	planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	da	
base	é	paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	prismas	retos	ou	oblíquos	de	bases	regulares	paralelas	a	um	
dos	planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	de	
uma	das	bases	é	paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	paralelepípedos	retângulos	com	faces	paralelas	aos	planos	
coordenados.	

• Ainda	não	representa,	em	axonometria	ortogonal	(e	incluindo,	
como	método	de	construção,	o	“método	dos	cortes”	devido	à	sua	
relação	direta	com	a	representação	diédrica	e	triédrica),	formas	
tridimensionais	resultantes	da	justaposição	de:	
-	pirâmides	retas	ou	oblíquas	de	base	regular	paralela	a	um	dos	
planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	da	base	é	
paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	prismas	retos	ou	oblíquos	de	bases	regulares	paralelas	a	um	dos	
planos	coordenados	em	que,	pelo	menos,	uma	aresta	de	uma	das	
bases	é	paralela	a	um	eixo	coordenado;	
-	paralelepípedos	retângulos	com	faces	paralelas	aos	planos	
coordenados.	

• Representa	formas	tridimensionais	no	sistema	de	
representação	axonométrica,	a	partir	da	sua	descrição	gráfica	
nos	sistemas	de	representação	diédrica	ou	triédrica.	

• Ainda	não	representa	formas	tridimensionais	no	sistema	de	
representação	axonométrica,	a	partir	da	sua	descrição	gráfica	nos	
sistemas	de	representação	diédrica	ou	triédrica.	
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Domínio	/	Subdomínio	/	Tema	 Peso	relativo	(%)	
Desempenho	Pessoal	e	Social	 15	
Domínio	/	Tema	 	

Subdomínio	 Ponde-
ração	(%)	

Muito	
Bom	
18	a	20	

Bom	
14	a	17	

Suficiente	
10	a	13	

Insuficiente	
6	a	9	

Muito	
Insuficiente	

1	a	5	
Participativo	e	
colaborador	

15	 	
Supera	o	
nível	Bom	
·	
Cumpre,	
com	muita	
qualidade,	
todos	os	
domínios	
·	
(Analisa	
Avalia	
Cria	
Compara	
Diferencia	
Critica	
Justifica	
Produz	
Inventa	
Desenvolve)	

-	assíduo	e	pontual	
-	coopera	com	os	pares	na	partilha	de	saberes	para	a	superação	
conjunta	de	dificuldades;	

	
Nível	
Intermédio	
	
·	
	
(Reconhece	
Reproduz	
Lista	
Identifica	
Nomeia	
Define)	

-	falta	com	frequência	e	chega	frequentemente	atrasado.	
-	não	coopera	com	os	pares	na	partilha	de	saberes	para	a	
superação	conjunta	de	dificuldades;	

	
Não	atinge	
o	nível	
Insuficiente	Responsável	e	

autónomo	
	

-	manifesta	sentido	de	comprometimento,	respeitando	o	trabalho	
individual	ou	de	grupo;	
-	respeita	os	prazos	de	cumprimento	dos	trabalhos;	
-	faz	autoavaliação;	
-	apresenta	o	material	necessário	para	a	aula.	
-	mantém	o	caderno	diário	organizado	

-	não	manifesta	sentido	de	comprometimento,	nem	respeita	o	
trabalho	individual	ou	de	grupo;	
-	não	respeita	os	prazos	de	cumprimento	dos	trabalhos;	
-	não	faz	autoavaliação.	
-	nem	sempre	apresenta	o	material	necessário	para	a	aula.	
-	não	tem	o	caderno	diário	organizado	

Cuidador	de	si	e	do	
outro	

(relações	interpessoais)	
-	respeita	as	regras	estabelecidas	para	a	organização	do	espaço	e	
do	material;	
-	partilha	ideias	no	sentido	de	encontrar	soluções	e	de	
compreender	o	ponto	de	vista	dos	outros;	
-	valoriza	os	saberes	do	outro,	compreendendo	as	suas	intenções	
e	ajudando-o	a	expressar	as	suas	ideias.	

-	apresenta	muitas	vezes	comportamentos	inapropriados.	
Não	revela	respeito	pelos	colegas,	professores,	funcionários	e	pelo	
equipamento	e	espaço	escolar.	
Raramente	colabora	e/ou	não	interage.	
-	não	respeita	as	regras	estabelecidas	para	a	organização	do	
espaço	e	do	material;	
-	não	partilha	ideias	no	sentido	de	encontrar	soluções	e	de	
compreender	o	ponto	de	vista	dos	outros;	
-	não	valoriza	os	saberes	do	outro.	

	
No	11º	ano	de	escolaridade,	a	disciplina	de	Geometria	Descritiva	A	deverá	proporcionar	a	progressiva	mobilização	
dos	processos	gráficos	utilizados	para	a	determinação	das	projeções	e	verdadeira	grandeza	de	objetos	(pontos,	
retas,	planos	e	sólidos)	em	dupla	projeção	ortogonal	e	em	projeção	axonométrica.	

Nota:	 uma	 vez	 que	 se	 trata	 de	 uma	 disciplina	 de	 continuidade,	 em	 que	 existe	 uma	 progressão	 real	 e	
efetiva	 dos	 conteúdos	 em	 termos	 de	 complexidade	 e	 de	 competências	 adquiridas,	 em	 que,	 em	 cada	
momento,	 o	 aluno	 é	 chamado	 a	 utilizar	 os	 conteúdos	 anteriores	 na	 aquisição	de	novos	 conteúdos,	 os	
instrumentos	 de	 avaliação	 recolhidos	 no	 primeiro	 intervalo	 de	 tempo	 letivo	 (Setembro	 a	 Dezembro)	
terão	peso	1	na	avaliação,	 enquanto	os	 instrumentos	de	avaliação	 recolhidos	no	 segundo	 intervalo	de	
tempo	 letivo	 (Janeiro	 a	 Março)	 terão	 peso	 2	 na	 avaliação	 e,	 por	 fim,	 os	 instrumentos	 recolhidos	 no	
intervalo	de	tempo	de	Abril	a	Junho	terão	peso	3	na	avaliação,	independentemente	do	semestre	em	que	
aqueles	 se	 situam.	 A	 divisão	 temporal	 tem	 a	 ver	 com	 a	 complexidade	 dos	 conteúdos	 em	 termos	 de	
tempo	de	lecionação.	

	


