
  

 
 

 
 

 

   DEPARTAMENTO DE ARTES E TECNOLOGIAS  DESENHO TÉCNICO - 10º, 11º, 12º ano – ENSINO PROFISSIONAL | 2022/2023 

Áreas de 
Competência Descritores de desempenho Específicos Processos de Recolha de Informação 

(Instrumentos) 

Fator de 
Ponderaç

ão 

A 
Interpreta e aplica as normas do desenho técnico e normas específicas no âmbito dos sistemas de energias renováveis. Sabe interpretar as 
cotagens e cotar desenhos baseado no conhecimento das normas técnicas do desenho assim como dos princípios a ela associados. Sabe 
interpretar desenhos e projetos. Sabe interpretar esquemas funcionais necessários a ter em consideração numa montagem a realizar em 
eletricidade pneumática, óleo-hidráulica e tubagens. 

Testes escritos 
 
 

Trabalho na sala de aula 
 
 

Grelhas de Observação de aula 
 

10% 

B Utiliza a geometria descritiva em situações de comunicação e registo. Pesquisa e sabe consultar as normas, regulamentos, tabelas, catálogos e 
bases de dados e outro tipo de materiais de suporte. 10% 

C Faz uma leitura e interpreta corretamente um documento técnico especifico no âmbito dos sistemas de energias renováveis. Seleciona e utiliza os 
equipamentos e documentos técnicos base necessários para a execução de determinado desenho técnico 15% 

D 
Analisa criticamente diferentes conjuntos mecânicos, esquemas funcionais na montagem de um circuito pneumático, elétrico, assim como a 
ligação entre os diversos elementos constituintes e projetos. Analisa criticamente projetos de redes e revela pensamento criativo na execução dos 
traçados das redes, tendo como base as normas técnicas a aplicar em cada uma das redes. 

15% 

E Adota métodos de trabalho próprios, individuais e/ou em grupo. 5% 

F Pesquisa e analisa, de forma autónoma e planificada, utilizando fontes de natureza diversa, informação relevante para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico. Desenvolve a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva humanista 15% 

G Respeita e valoriza o ambiente como recurso natural em constante aproveitamento e evolução. Compreende e reconhece a importância das 
energias alternativas e renováveis. 5% 

H Revela capacidade de reflexão e sensibilidade estética na representação e posicionamento das peças em vários formatos de suporte. 5% 

I 

Realiza a produção de desenhos técnicos no âmbito da sua atividade profissional. Seleciona e executa as projeções adequadas à representação de 
uma peça, em conformidade com a finalidade do desenho. Executa planificações de elementos simples isolados ou combinados. Executa desenhos 
de peças e de conjuntos mecânicos, em projeções ortogonais e em perspetivas utilizando a representação em esboço ou rigorosa Identifica os 
principais elementos de ligação e órgãos de máquinas como componentes fundamentais à realização de um projeto de engenharia mecânica. 
Aplica as técnicas que permitam executar e interpretar desenhos de conjunto e esquemas funcionais. Identifica o percurso e a funcionalidade dos 
aparelhos de controlo e a ligação entre os diversos elementos constituintes. 

15% 

J Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial.  5% 


