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Geometria: Perspectiva I 
Geometry: Perspective I 

PEE 
 
 
 
Anos letivos 
Academic years 

2020–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor of Arts 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TP 63 + OT 31,5 horas) 
(TP 63 + OT 31,5 horas) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

I* 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
*Esta unidade curricular é de nível I. Deverá ser frequentada preferencialmente no início do 
percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência 
introdutórios. 
 
*This is a level I unit. It should preferably be attended at the beginning of one's academic 
course as it is a subject with a reduced level of complexity and requirement. 
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PROGRAMA CURRICULAR 
COURSE UNIT CONTENT 
 
1  — Objetivos de Aprendizagem 

Intended learning outcomes  
 

Os objectivos de aprendizagem mantêm-se inalterados. 
The intended learning outcomes remain unchanged. 

 
 
2  — Conteúdos Programáticos 

Syllabus  
 

Os conteúdos de aprendizagem mantêm-se inalterados. 
Learning contents remain unchanged. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

A metodologia de ensino consiste em sessões de 3 horas semanais. Nas sessões 
teóricas semanais de uma hora, dadas virtualmente e enviadas aos alunos, são trans-
mitidos os conhecimentos teóricos, por via da ferramenta do software zoom colibri e 
utilizando outros softwars de desenho assistido por computador. Nas sessões práticas 
presenciais de duas horas na Faculdade, com os alunos presentes em semanas al-
ternadas devido à divisão das turmas em dois turnos derivado da pandemia, são apre-
sentados exercícios práticos relacionados directamente com a assimilação teórica das 
sessões teóricas precedentes, alguns deles recolhidos para avaliação. É utilizada 
também a plataforma google-classroom, para partilha de informação, nomeadamente 
de apoio didáctico e pedagógico, como bibliografia, enunciados de exercícios e outro 
material útil, como as próprias gravações das sessões teóricas. 
A avaliação é contínua e baseada em duas Avaliações Periódicas e uma Avaliação 
Final, em que a primeira Avaliação Periódica é composta por uma das duas opções à 
escolha do aluno: ou parte de um conjunto de exercícios práticos realizados em sala 
de aula, que são recolhidos para classificação; ou parte de um trabalho final a ser 
realizado ao longo do semestre, em ambas as opções com a ponderação de 50%. A 
segunda Avaliação periódica é feita mediante a recolha e classificação dos restantes 
exercícios práticos, ou a conclusão e entrega do trabalho final, e um teste presencial 
obrigatório no final do semestre (50% de ponderação). A Avaliação Final é dada pela 
média final das duas Avaliações Periódicas e consta de uma prova oral para os alunos 
que não dispensaram, ou seja, com média final inferior a 10 valores. Os alunos que 
obtiverem média final igual ou superior a 10 valores ficam dispensados da presença 
na Avaliação final. 
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The teaching methodology consists of 3-hour sessions per week. In the weekly one-
hour theoretical sessions, given virtually and sent to students, theoretical knowledge 
is transmitted via the zoom colibri software tool and using other computer-aided design 
softwars. In the two-hour hands-on practical sessions at the faculty, with students pre-
sent in alternate weeks due to the division of classes into two shifts derived from the 
Covid 19 pandemic, practical exercises related directly to the theoretical assimilation 
of previous theoretical sessions are presented, and some of them collected for evalu-
ation.  The google-classroom platform is also used to share information, namely di-
dactic and pedagogical support, such as bibliography, exercises statements and other 
useful material, such as the theoretical sessions themselves. 
The assessment is continuous and based on two Periodic Assessments and a Final 
Assessment, in which the first Periodic Assessment consists of one of two options 
chosen by the student: part of a set of practical exercises carried out in the classroom, 
which are collected for classification; or part of a final assignment to be carried out 
throughout the semester, both with a weight of 50%. The second periodic assessment 
is carried out by collecting and classifying the remaining practical exercises, or con-
cluding and delivering the final work, and a mandatory classroom test at the end of the 
semester (50% weight). 
The final assessment is given by the final average of the two periodic assessments 
and consists of an oral test for students who have not excused, that is, with a final 
average of less than 10 values. The students who obtain a final average equal to or 
higher than 10 values are exempted from the presence in the final assessment.  
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

A bibliografia recomendada mantêm-se inalterada. 
Recommended Bibliography remain unchanged. 
 

 

 

 

 

 

 


