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1- Alterações no processo de ensino-aprendizagem:  
 

1.1- Objetivos 
 (sem alterações) 
 
1.2- Conteúdos 
- Foi retirado dos conteúdos a perspectiva curvilínea.  
 
1.3- Metodologia: 
- A metodologia de ensino consiste em duas sessões de aulas semanais, cada uma 
de 1,5 horas, contabilizando um tempo total de três horas. Na primeira sessão 
teórica são transmitidos os conhecimentos teóricos, utilizando a ferramenta 
Z00M/colibri onde são compartilhadas telas com os alunos, mediante softwares de 
desenho assistido por computador. Os alunos nas telas partilhadas veêm as 
explicações e as descrições da teoria e dos métodos geométricos. Estas aulas são 
gravadas e enviadas para os alunos, para os respectivos mails de turma, que foram 
logo acordados no primeiro semestre, através do google drive e do transfer.  
Na segunda sessão prática são enviados e apresentados exercícios práticos, 
relacionados directamente com assimilação teórica das sessões teóricas 
precedentes, também aqui com o auxílio da ferramenta Z00M/colibri. Os exercícios 
e a bibliografia de apoio auxiliar são enviados também para os mails de turma.  

 
 
2- Alterações na avaliação de conhecimentos e competência 
 

2.1- Componentes da avaliação: 
- A avaliação é contínua, baseada na assiduidade dos alunos, e em duas 
Avaliações Periódicas e uma Avaliação Final. Cada Avaliação Periódica é realizada 
pela apreciação, classificação e média do conjunto de exercícios realizados até à 
data equivalente a cada trimeste do semestre lectivo.  
 
 
2.2- Datas e pesos da avaliação: 
-O conjunto das duas avaliações periódicas tem a ponderação de 90%. A Avaliação 
Final consta da apresentação de um portfólio final com todos os exercícios práticos 
realizados durante o semestre (10% de ponderação). Os alunos que obtiverem 
média final na avaliação final igual ou superior a 10 valores ficam dispensados da 
Avaliação final. Os alunos que obtiverem uma média final inferior a 10 valores 
realizarão um teste oral por vídeo conferência.  



 
3- Bibliografia recomendada 
(sem alterações) 
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