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1- Alterações no processo de ensino-aprendizagem:  
 

1.1- Objetivos 
 (sem alterações) 
 
1.2- Conteúdos 
- Estudo das leis gerais da geometria das formas e sua aplicação na representação pelo 
método de Dupla Projeção Ortogonal (Método de Monge). As matérias específicas 
abordadas passam a incluir: 
— Método geométrico auxiliar dos rebatimentos; 
— Estudo de superfícies (poliédricas, de simples curvatura, de dupla curvatura e de 
curvaturas opostas); 
— Estudo dos poliedros regulares (tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro); 
— Planos tangentes; contornos aparentes; 
— Secções planas: pontos notáveis dos contornos aparentes; tangentes nos pontos de uma 
secção plana; 
— Interseção de retas com superfícies; 
— Teoria das sombras. 
 
1.3- Metodologia: 
- A metodologia de ensino realiza-se via Plataforma Moodle com os seguintes elementos 
orientadores de aprendizagem:  
— Lançamento de um exercício semanal (em substituição das avaliações práticas e do 
portfólio); 
— Comunicação com os alunos via email do Fenix numa fase inicial; utilização da 
plataforma Moodle para disponibilizar o exercício da semana, a desmontagem do exercício; 
a metodologia progressiva do exercício, bem como de material de apoio para realização dos 
exercícios práticos (pdfs, links, vídeos, textos, etc); recurso ao Zoom/Colibri para sessões 
de acompanhamento e tutoria. 
 

 
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 (45%+45%) e uma Avaliação Final (+10%).  
 
 
2.2- Datas e pesos da avaliação: 
- Cada Avaliação Periódica é realizada pela apreciação, classificação e média do conjunto 
de exercícios realizados até à data equivalente a cada metade do semestre letivo. 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%).  
- 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. 
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