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1- Alterações no processo de ensino-aprendizagem:  
 

1.1- Objetivos 
 (sem alterações) 
 
1.2- Conteúdos 
(sem alterações) 
 
1.3- Metodologia: 
-     As aulas de lançamento dos exercícios. passam a decorrer online por videoconferência 
(zoom) no horário da disciplina. 
-    O acompanhamento é individual e pode ser através de Skype (se necessário) no horário 
da disciplina. 
-     A comunicação com a turma, individual e colectivamente, é feita através da plataforma 
fénix e por email dedicado à disciplina. 
-     Alteração da natureza dos exercícios, compatível com o trabalho no domicílio e com o 
acompanhamento à distância. São apresentados 6 exercícios optativos a desenvolver ao 
longo do resto do semestre. O carácter optativo tem como objetivo ultrapassar as eventuais 
limitações que possam existir por parte dos alunos. 

 
2- Alterações na avaliação de conhecimentos e competência 
 

2.1- Componentes da avaliação: 
-     A Avaliação Periódica compreende duas vertentes: (1) O trabalho produzido em regime 
presencial, de 10/02 a 06/03, com um peso de 25%, o qual só poderá ser avaliado em 
período subsequente na Avaliação Final; e (2) o trabalho produzido nos exercícios em 
regime de acompanhamento à distância, do período de 17/ 3 a 29/5, com um peso de 75%. 
A avaliação contínua neste regime passa a ser traduzida no nível e frequência de 
participação nas sessões online e nas entregas programadas das fases dos exercícios 
propostos, a qual é refletida como componente integrante da Avaliação Periódica. Neste 
regime, a Avaliação Periódica decorre das entregas programadas de portfólios de desenhos 
digitalizados no formato requerido. 
 
2.2- Datas e pesos da avaliação: 
-     A 1ª Avaliação Periódica ocorre no dia 6 de abril com a entrega de trabalhos e 
compreende os trabalhos desenvolvidos em casa entre 17 de março e 6 de abril. (25%). 
-     A 2ª Avaliação Periódica passa a realizar-se na semana de 25/05 a 29/05 e compreende 
o trabalho desenvolvido depois da 1ª avaliação. (50%). 
-     A Avaliação Final decorrerá, previsivelmente na semana de 06/07 a 31/07, com a 
conferência em regime presencial de todo trabalho desenvolvido no semestre, ponderando 
a média da classificação a atribuir ao trabalho produzido em regime presencial (25%) e das 



classificações já atribuídas na 1ª avaliação periódica (25%), e na 2ª avaliação periódica 
(50%). A média destas classificações constitui o indicador de referência para a classificação 
final a qual não poderá variar além de 2 valores daquele indicador de referência. 

 
3- Bibliografia recomendada 
(sem alterações) 
 
 

Revisto e aprovado pela Direção de Área em 15 de Abril de 2020. 


