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Geometria: Projecções Ortogonais I 
Geometry: Orthogonal Projections 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 realiza-se no modo presencial ou via Plataforma Moodle, conforme 
seja possível, com os seguintes elementos orientadores de aprendizagem: (i) Lançamento de 
um exercício semanal (em substituição das avaliações práticas e do portfólio); (ii) Comunica-
ção com os alunos presencial e via email do Fenix numa fase inicial; utilização da plataforma 
Moodle para disponibilizar o exercício da semana, desmontagem do exercício, metodologia 
progressiva do exercício, e material de apoio para realização dos exercícios práticos (pdfs, 
links, vídeos, textos, etc); recurso ao Zoom para sessões aula síncrona em VC. 
A avaliação é contínua, baseada na assiduidade dos alunos, e em duas Avaliações Periódicas 
(50%=25%+25%) e uma Avaliação Final (50%). Os alunos que obtiverem média final na ava-
liação igual ou superior a 10 valores ficam dispensados da Avaliação Final. 
 
The teaching methodology is carried out in person or via Moodle Platform, as possible, with the 
following elements guiding learning: (i) Launch of a weekly exercise (replacing practical as-
sessments and the portfolio); (ii) Communication with students in person and via email from 
Fenix, at an early stage; use of the Moodle platform to make the exercise of the week available, 
disassembly of the exercise, progressive methodology of the exercise, and support material for 
carrying out the practical exercises (pdfs, links, videos, texts, etc.); use of Zoom for synchro-
nous VC class sessions. 
The assessment is continuous, based on the students' attendance, and on two Periodic As-
sessments (50%=25%+25%) and a Final Assessment (50%). Students who obtain a final av-
erage of 10 points in the evaluation are exempt from the Final Evaluation.  
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

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


