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Resumo 
 
 
 
O presente relatório é realizado no âmbito da unidade curricular Introdução à Prática 

Profissional IV, do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, e fundamenta-se na actividade 

lectiva supervisionada de uma unidade de trabalho, as Sombras, de uma turma do 11º ano, 

do Ensino Secundário, na disciplina de Geometria Descritiva A. 

Numa primeira parte, é abordada a importância da Geometria Descritiva na 

representação, apresentando-se em primeiro lugar uma síntese histórica, o seu papel na 

sociedade moderna e as vantagens do conhecimento geométrico no processo conceptual. 

Descrevem-se os diversos sistemas de projecção e métodos de representação e é também 

elaborado um enquadramento da ciência da Geometria Descritiva nos programas de Ensino 

onde são descritos os seus conteúdos programáticos. Em seguida são abordadas as 

dificuldades dos alunos na disciplina e são apresentadas as estratégias e metodologias 

didácticas adequadas, dando destaque à utilização de softwares de representação gráfica no 

ensino da referida disciplina. 

Numa segunda parte, no contexto escolar, é relatada a prática da docência, com especial 

enfoque no tema das sombras, em que se introduz uma caracterização da escola e da turma 

em estudo, os métodos e estratégias utilizados na leccionação da matéria, bem como os 

padrões e elementos de avaliação. 

Por fim apresenta-se uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido, baseada na análise dos 

dados descritos anteriormente. 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Geometria Descritiva, métodos de Ensino, softwares de representação 

gráfica, sombras. 
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Abstract 
 
 
 

The present report is carried out within the curricular unit Introduction to Professional 

Practice IV of Master’s degree in Visual Arts Education; it is based upon the supervised school 

activity of a working unit, the Shadows, in an 11th grade class of the Secondary School 

covering the discipline of descriptive geometry. 

On a first stage the relevance of Descriptive Geometry in the representation is considered, 

by showing initially an historic synthesis, its role on modern society and the advantages of the 

geometrical knowledge in the conceptual process. The different projection systems and 

representation methods are shown as well as it is explained the way the science of 

Descriptive Geometry fits in the teaching programs curricula where its contents are described. 

Then the difficulties students encounters in this discipline are mentioned and the adequate 

strategies and teaching methodologies are referred, pointing out the use of software for 

graphical representation in the education of the mentioned discipline.  

On the second part, within the school context, the practice of teaching is described, 

focussing the subject of shadows and introducing a characterization of the school and the 

class in question, the strategies and methods adopted in the education of the subject, as well 

as the standards and assessment elements. 

Finally a reflection is offered about the work carried out, based upon the analysis of the 

data described previously. 

 
 
 
 
 
 
Key-words: Descriptive Geometry, Teaching methods, graphical representation software, 

shadows. 
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1. A Importância da Geometria Descritiva na representação 
 
 
1.1. Das necessidades na Concepção ao Conhecimento Geométrico: síntese histórica 

 

A Geometria Descritiva é a ciência que estuda as representações bidimensionais (no 

plano) das formas tridimensionais e dos espaços, a sistematização dos diversos métodos de 

representação gráfica e rigorosa e as relações matemático-geométricas entre os objectos e as 

suas representações.  

 

As primeiras representações bidimensionais de formas tridimensionais surgiram como 

formas livres e naturalistas na Pré-História – nas pinturas rupestres. Desde então, ao longo 

dos tempos, o homem procurou métodos de representação, principalmente na pintura, na 

arquitectura e na construção de edificações. 

 

Os desenhos de edificações mais antigos que se conhece são a planta de um palácio 

sumério, gravada em 2000 a. C., na estátua de Gudea de Tello (Fig. 1) e/ou as da cidade de 

Nipur, de 1500 a. C..1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 
Fig. 1 – Planta um palácio sumério, gravada em 2000 a. C. na estátua de Gudea. 
Imagem retirada da obra de J. COSTA, Geometria Descritiva 10.º Ano A e B. Porto: Areal Editores. 2004 

 

 
 

                                                
1 RUSSO (2008), p. 5.  
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O primeiro estágio da Geometria Descritiva deve-se a Ptolomeu de Alexandria2 e a 

Vitrúvio3. O primeiro é um dos fundadores da cartografia científica, que entre os métodos 

aplicados, utilizou projecções, descrevendo teoricamente um em que coloca o observador a 

distância finita. O segundo - Vitrúvio, trata-se de um engenheiro e arquitecto, que apresenta 

uma obra composta por 10 livros - De Architectura, um Tratado de Arquitectura, do séc. I, 

onde pela primeira vez é referido o corte horizontal – ichnographia -  e vertical – 

orthographia,  de um edifício.4 (Fig. 2) 

A obra deixada por Vitrúvio constitui o único tratado europeu do período greco-romano 

que chegou aos nossos dias e serviu de fonte de inspiração a diversos textos sobre 

construções  hidráulicas, hidrológicas e arquitectónicas desde a época do Renascimento.  

 

 
Fig. 2 – Páginas da obra de Vitrúvio – De Architectura. 
Imagem retirada do site  <http://labproj1.blogspot.pt/2011/11/imagens-do-tratado-de-vitruvio-de.html>. 
Acesso em: 3 de Março de 2012. 

 
 

É na Idade Média e no Renascimento, que os edifícios e as cidades são construídos a partir 

do desenho dos seus alçados e plantas:   
                                                
2 Cláudio Ptolemeu  (c.90 – 168) foi um cientista grego, que viveu em Alexandria, no Egipto, sendo  reconhecido 
pelos seus trabalhos em matemática, astrologia, astronomia,geografia e cartografia. (http://www.wikipedia.html 
[30.Setembro.2011, 16:30]). 
3 Vitrúvio, é um arquitecto e engenheiro romano, que viveu no século I d., tendo realizado diversas obras para o 
Imperador Júlio César (http://www.wikipedia.html [30.Setembro.2011, 16:30]). 
4 GONÇALVES (1982), p. 5. 
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“Não nos é difícil admitir que os construtores das catedrais conheciam os processos de 

representação necessários à definição objectiva do corte da pedra, o que lhes permitia 

integrá-la com precisão nos imponentes conjuntos das abóbadas.”5 

 

É também na Idade Média, com a obra de Villard de Honnecourt6, repleta de projectos 

arquitectónicos, que é evidenciado o desenho das catedrais em planta e alçado. Para além de 

exemplos de geometria e técnicas de construção, Honnecourt apresenta também 

pormenores das catedrais de Laon e Reims entre outras igrejas, representadas em planos 

fronto-paralelos. (Figuras 3 e 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
5 GONÇALVES (1982), p. 6. 
6 A obra Villard de Honnecourt, um conhecido mestre-de-obras do séc XIII, constitui uma série de documentos 
escritos, que estão guardados na Biblioteca Nacional da França. Têm uma dimensão de 14x22 centímetros 
compostos por uma centena de páginas. Hoje em dia apenas um pouco mais de sessenta folhas subsistem. Essas 
páginas contêm uma série de projectos acompanhados com uma pequena legenda. (http://www.wikipedia.htm 
[20.Março 2012, 16:30]). 

Fig. 4 – Catedral de Laon. Planta 
de uma das torres. Villard de Honnecourt. 
Colecção da Biblioteca Nacional de França, Paris. 

Fig. 3 – Catedral de Reims.  
Desenho de corte da abóbada da capela. 
Villard de Honnecourt. 
Colecção da Biblioteca Nacional de França, Paris. 
 
Imagens retiradas do site <http://classes.bnf.fr/>. Acesso em: 5 de Março de 2012. 
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No entanto, é no Renascimento, com a introdução da perspectiva, face às dificuldades 

encontradas pelos artistas, que pretendiam dar aos seus quadros uma aparência naturalista, 

parecida com a visão humana, que é elaborado pela primeira vez um conjunto de regras 

científicas que permitiam a representação rigorosa, no plano, da realidade espacial 

observável. 

São vários os artistas que deixaram inúmeros textos e ilustrações acerca deste tipo de 

representação. Destacam-se as gravuras de Durer, na obra “Unterweisung der Messung mit 

dem Zirkel und Richtscheit…”, de 1525 (Fig.5), a obra de Brunelleschi7, que redescobriu os 

princípios da perspectiva linear, estabelecendo na prática o conceito de ponto de fuga, e a 

relação entre a distância e a redução no tamanho dos objectos, Fra Angelico, com a obra “De 

Prospettiva Pingendi”, de 1480, Vignola, com “Le due regole della Prospettiva”, de 1583 (Fig. 

6) e Alberti, com o “Tratato della Pintura”, de 1436, desenvolvido mais tarde por Leonardo da 

Vinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 – Underweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit, Albrecht Dürer (1525). 
Imagens retiradas do site < http://archive.radiozero.pt>. Acesso em: 6 de Março de 2012. 
 

 

 

 

 

                                                
7 Brunelleschi  (Florença, 1377 — Florença, 1446) foi um arquitecto e escultor renascentista. Começou a vida 
como ourives e foi, posteriormente, um arquitecto, o pioneiro desta arte na Renascença. Entrou para a história 
ao concluir a Santa Maria del Fiore, em Florença, uma das primeiras catedrais em estilo renascentista. 
(http://www.wikipedia.htm [30.Março 2012, 16:30]). 
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Fig.6 – Prospettiva. Giacomo Vignola (1583).  
Imagem retirada do site http://artlover.me. Acesso em: 2 de Março de 2012. 
 
 
 

Por sua vez, na arquitectura, os edifícios eram representados por uma planta, alçado e 

corte, apesar do conceito de projecção ortogonal ainda não ser considerado de forma 

consciente. Como exemplo disso na obra de Andrea Palladio “I quattro libbri dell’ 

architettura”, (1508-80), os edifícios são representados através de uma planta, alçado e corte. 

(Fig. 7)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 – Palazzo Porto, em Vicenza.  
Desenho do projecto original (em parte realizado) por Andrea Palladio, da obra “I quattro libbri dell’ 
architettura”, (1508-80).  
Imagem retirada do site <http://wikipedia.pt>. Acesso em: 2 de Março de 2012. 
 



 
 

12 

Foi no século XVIII com Gaspard Monge (Beaune, 1746 – Paris, 1818), que foram 

formuladas as regras da Geometria Descritiva, enquanto ciência, generalizando os métodos 

introduzidos pelos artistas renascentistas e expondo de forma rigorosa, os vários sistemas de 

representação de objectos tridimensionais num plano bidimensional. 

 Foi então criada a geometria descritiva, também denominada Geometria Mongeana ou 

Método de Monge.  

 

Quase 3 séculos antes do surgimento da linguagem da Geometria Descritiva de Gaspar 

Monge, Dürer deixa-nos este desenho visionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Desenho de Albrecht Dürer. 
Imagem retirada do site <http://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_descritiva>. Acesso em 20 de Abril de 2012. 

 
 
 

Monge desenvolve um sistema de representação, conhecido como Método de Monge, 

onde é utilizada uma épura8 para representar objectos tridimensionais no plano. Este sistema 

baseia-se deste modo, nas projecções em dois planos de projecção ortogonais entre si - o 

plano horizontal e o plano vertical, que permite representar com rigor qualquer forma, real 

ou não, em duas dimensões. (Fig. 9)  

                                                
8 Épura é uma técnica de representação geométrica bidimensional para formas tridimensionais. A épura é muito 
usada em Geometria descritiva e em Desenho técnico, para representar com precisão o volume de um sólido. 
(http://www.wikipedia.html[3. Abril 2012, 16:30]). 
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Épura bidimensional 
 
 
 
 
 
 
 
Épura Tridimensional 
 
 
 
 
 
Fig.9 – Método de Monge (1794). 
Dupla projecção ortogonal de um segmento de recta e 
rebatimento do plano vertical.  
Imagem retirada da obra de J. RUSSO, Aplicação e-Learning em 
Geometria Descritiva. Dissertação de Mestrado. Lisboa: 
Universidade Aberta, 2008 

 
 

 

 

O método foi inicialmente utilizado apenas na engenharia militar, chegando a ser segredo 

militar durante quinze anos. Só mais tarde, em 1794, Monge foi autorizado a divulgá-lo 

publicamente, na Escola Normal Superior de Paris, Monge publicou então o primeiro tratado 

de Geometria Descritiva - “Géométrie  Descriptive” e o manual escolar - “Géométrie 

Descriptive. Leçons données aux Écoles Normales l’an 3 de la République”.  

A Revolução Industrial do séc. XIX, vem incentivar um grande desenvolvimento científico e 

a consequente produção fabril, onde a Geometria Descritiva encontra de imediato utilização. 

Os princípios da Geometria Descritiva são então aplicados no Desenho técnico, em projectos 

de engenharia e arquitectura, permitindo a construção de vistas auxiliares, cortes, secções, 

rebatimentos, rotações, intersecções, e planos e sólidos, mudança de plano(s) de projecção, 

determinação de verdadeiras grandezas de distâncias, ângulos e superfícies, bem como o 

cálculo de volumes a partir dos dados extraídos das projecções ortogonais. 
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Desde então, este método de representação é utilizado não só na cartografia, 

arquitectura ou engenharia, mas também nas Artes Plásticas, no Design, na programação de 

modelação 3D, na Animação, etc. 

  

 

1.2. A Importância da Geometria Descritiva na sociedade moderna  
 

 

O conhecimento da Geometria Descritiva, não se cinge apenas aos campos referidos 

acima, mas é também fundamental no nosso quotidiano, quando somos confrontados com 

diversas situações que envolvem a orientação espacial, a mobilização de capacidades e ideias 

geométricas – como por exemplo, ao tentar decifrar a informação de um manual de 

instruções, na leitura de folhetos de instrução de montagens de peças de mobiliário, ao 

analisar a planta de uma casa, ao interpretar um mapa, ou mesmo ao explicar um caminho a 

alguém. Também nas necessidades e actividades militares e na arquitectura de fortificações 

os conhecimentos geométricos ainda hoje trazem imensas vantagens, não só para a medição 

e registo de terrenos, como na questão da modelação das superfícies murárias defensivas, 

como os antigos baluartes com canhoneiras, onde as plantas poligonais, com a forma de 

pentágonos e hexágonos, para além das paredes em rampa e em talude, com ângulos bem 

calculados, atenuavam o embate das balas dos tiros de canhões (Fig. 10). Mesmo na arte 

contemporânea, a geometria tem influência e aplicação em determinados rumos e caminhos. 

Neste sentido, vejam-se os percursos de Jorge Pinheiro (Fig.11), Georges Grousse (Fig. 12), 

Feliche Varini (Fig.13) tantos outros, com fortes composições e resultados apoiados em fortes 

estruturações geométricas e dispositivos perspécticos do campo também da geometria 

projectiva e da perspectiva geométrica linear com projecções centrais. 
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Fig. 10 – Fortificação militar. Água Forte. 
Imagem retirada do site <http://purl.pt/12471/1/e-3927-p/e-3927-p_item1/index.html>. 
Acesso em: 4 de Abril 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Jorge Pinheiro. Sem título (da série "Mapas"), 1976. 
Tinta-da-china e aguarela sobre papel. 57x73cm. 
Imagem retirada do site <http://www.fundacaoip.pt>. Acesso em: 4 de Abril 2012. 
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         Fig. 12 – Georges Grousse. Gobelin, 1993. Aguarela sobre papel. 57x73cm.  
Imagem retirada do site < http://www.georgesrousse.com>.  
Acesso em: 4 de Abril 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 – Felice Varini. Triangles et trapézes, 2006. Instalação. 

        Imagem retirada do site <http://www.varini.org>. Acesso em: 4 de Abril 2012. 
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1.3. As vantagens do conhecimento geométrico no processo conceptual  

 
 

Uma vez que a Geometria Descritiva permite, dada a natureza do seu objecto, o 

desenvolvimento das capacidades de ver, perceber, organizar e catalogar o espaço 

envolvente, propiciando instrumentos específicos para o trabalhar - em desenho - ou para 

criar novos objectos ou situações, é essencial a áreas disciplinares onde é indispensável o 

tratamento e representação do espaço e “(…) para quem seja fundamental o diálogo entre a 

mão e o cérebro, no desenvolvimento recíproco de ideias e representações gráficas, de formas 

reais ou imaginadas”.9  

 

O conhecimento da Geometria Descritiva é indispensável para áreas profissionais como a 

Arquitectura, as Artes Plásticas, a Engenharia, a Modelação e Animação 3D e o Design de 

Produtos, que se baseiam na interpretação, análise e manipulação de formas no espaço, bem 

como na utilização do desenho rigoroso ou do desenho técnico. 

A importância do conhecimento geométrico no processo conceptual nas áreas acima 

referidas vai desde a ideia inicial de um projecto, nos primeiros esboços, passando em 

seguida pelo desenho técnico e rigoroso, pelas maquetes até ao produto final propriamente 

dito. 

É de realçar também que quanto maior for o conhecimento na área da geometria, mais os 

arquitectos, designers, escultores, entre outros, poderão tirar partido do potencial dos 

programas de CAD e das modelagens em 3D, que exigem o domínio de medidas, curvaturas e 

ângulos exactos, uma vez que 

“ (…) a modelação tridimensional comporta no seu entendimento e construção os 

conceitos da Geometria Descritiva. É insuficiente o entendimento, para gerar maquetes 

virtuais de qualidade, sem o conhecimento de conteúdos específicos da mesma.”10 

 

 

 

                                                
9 XAVIER, J. P. e REBELO, J. A. (2001), p.3. 
10 Em <http://www.wikipedia.html>. Acesso em: 4 de Abril 2012. 
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1.4. Sistemas e métodos de projecção 
 

 

A Geometria Descritiva, tem como objectivo principal a representação rigorosa de 

objectos tridimensionais num suporte bidimensional, recorrendo para tal a diversos sistemas 

de representação que apresentam determinadas características e que em certos casos podem 

ser mais convenientes. 

 

Um sistema de projecção é composto por vários elementos, que permitem ao observador 

realizar a projecção de objectos, imagens ou entidades geométricas. É constituído por três 

elementos: o plano de projecção, o centro de projecção e um feixe de rectas projectantes. 

São as diferentes relações entre estes elementos que geram os vários sistemas de projecção e 

respectivos métodos de representação.11  

A primeira variante nas relações entre os elementos de um sistema de projecção é a 

distância do centro de projecção ao plano de projecção, variável esta que subdivide os 

Sistemas de projecção em dois: o sistema de projecção cónica ou central (a perspectiva) e o 

sistema de projecção cilíndrica ou paralela. No primeiro a distância do centro de projecção é 

finita, no segundo é infinita. 

Cada um destes sistemas desdobra-se em diversos métodos, de acordo com as 

necessidades específicas do desenho de cada projecto.  

A segunda variante nas relações entre os elementos de um sistema de projecção refere-se 

apenas ao Sistema de projecção cilíndrica ou paralela, que se subdivide em vários métodos: 

- Método das projecções cotadas; 

- Método da dupla projecção ortogonal ou projecção diédrica (Sistema de Monge); 

- Método da Múltipla Projecção Ortogonal; 

- Sistema Axonométrico. 

 

Os Sistemas de projecção acima mencionados são a base do campo de aplicação da 

Geometria Descritiva, no que se refere à representação bidimensional de formas 

tridimensionais, que se realiza através de métodos de representação. 

 
                                                
11 SANTA-RITA (2008), p.53. 
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1.5. O enquadramento da ciência da Geometria Descritiva nos programas de Ensino 
 

 

Uma vez que este relatório se foca no ensino da Geometria Descritiva a nível do ensino 

Secundário, é importante descrever o percurso percorrido pela disciplina, desde o seu 

surgimento, nas sucessivas reformas educativas.  

Em 1947, surge pela primeira vez a disciplina de Desenho, a partir do 1º ano. Nos 6º e 7º 

anos, que correspondem ao ciclo secundário (e aos actuais 10º e 11º anos), e tem como 

programa: o Desenho geométrico, que se refere à representação em dupla projecção 

ortogonal, ou Método de Monge, e abarca a maior parte do ano lectivo, o Esboço cotado e o 

Desenho à vista.12 

Depois do 25 de Abril surgem sucessivas Reformas do Ensino em Portugal. A disciplina de 

Desenho sofre diversas alterações e adquire várias nomenclaturas, de acordo com o nível 

escolar – Educação Visual, do 7º e 8º ano; Desenho, no 9º ano, integralmente dedicado ao 

desenho geométrico; e Geometria Descritiva, nos 10º e 11º anos, assim como no 12º ano, 

abrangendo o programa as Projecções Axonométricas, o Desenho cotado, as Projecções 

Cotadas, a Projecção cónica e a Dupla Projecção.13  

Em 1984, a disciplina adopta a nomenclatura de Desenho e Geometria Descritiva, e 

aparece reorganizada, por uma parte, relativa ao sistema de Dupla Projecção Ortogonal – 

Ponto, Recta, Plano, Figuras Planas e Sólidos, Intersecções, Métodos geométricos auxiliares, e 

por outra às Sombras – Projecções cotadas e Perspectiva.14 

No ano de 1989, a disciplina de Desenho e Geometria Descritiva é regulamentada 

curricularmente15, para os 10º, 11º e 12º anos na componente de Formação Específica, 

passando o 12º ano a ser considerado integrante no ciclo de estudos, não se tendo 

introduzido quaisquer diferenças no seu conteúdo. Com a inserção de mais um ano de 

estudos, os conteúdos programáticos do 12º ano consistem integralmente no estudo da 

Perspectiva Linear, que até então era apenas abordada de forma superficial e no ensino 

superior. 

                                                
12Decreto n.º 36:507, de 17 de Setembro de 1947, que aprova o novo Estatuto do Ensino Liceal, complementado 
pelo Decreto n.º 37:112, de 22 de Outubro de 1948. 
13 GONÇALVES (1984). 
14 SANTANA, S. & GOMES, B. (1984). 
15 Decreto-Lei n.º 286/89, de 26 de Agosto de 1989. 
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Em 1999, o plano curricular da disciplina sofre novas alterações – os Problemas Métricos e 

a Representação Axonométrica passam a fazer parte do currículo e a Perspectiva linear deixa 

de ser leccionada. 

No ano de 2004, são estabelecidos os princípios orientadores da organização e da gestão 

do currículo16, entretanto rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 44/2004, de 25 de 

Maio, que aprova os cursos Científico Humanísticos e os cursos Tecnológicos com nova matriz 

de nível secundário. São regulamentados pelas Portarias n.º 550-A a D/2004, de 21 de Maio, 

que aprovam o regime de organização, funcionamento e avaliação dos cursos de nível 

secundário. O Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro, alarga a oferta curricular com os 

cursos Profissionais. 

O novo programa da disciplina retoma a nomenclatura de Geometria Descritiva, 

subdividindo-se em Geometria Descritiva A, relativa aos Cursos Científico-Humanísticos de 

Ciências e Tecnologias e de Artes Visuais, bem como a componente de formação científica 

dos Cursos Artísticos Especializados de Design de Comunicação, de Design de Produto e de 

Produção Artística e Geometria Descritiva B, para os cursos Tecnológicos de Design de 

Equipamento e de Multimédia.  

A disciplina passa a ser bianual, nos 10º e 11º ano, sendo de 6 tempos semanais (4,5 horas 

efectivas) para a Geometria Descritiva A e 4 tempos (3 horas efectivas) para a Geometria 

Descritiva B. Algumas partes do programa foram reduzidos, e foram introduzidas as 

Axonometrias clinogonais e ortogonais.  

 

 

 

1.6. Conteúdos programáticos 
 

 
Os conteúdos do Programa da disciplina de Geometria Descritiva A abordam 

essencialmente dois sistemas de representação – diédrico e axonométrico.  

O primeiro constitui o tema essencial do programa, uma vez que “o conhecimento deste 

sistema de representação não só fornece os pré-requisitos necessários para a aprendizagem 

                                                
16 Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março de 2004. 
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de qualquer outro, como se revela bastante eficaz na consecução do objectivo essencial de 

desenvolver a capacidade de ver e de representar o espaço tridimensional.”17  

O Programa é composto por um módulo inicial que contempla conteúdos fundamentais 

de Geometria Euclidiana do Espaço extraídos do Programa de Matemática do 3º ciclo do 

Ensino Básico. Segue-se uma introdução geral à Geometria Descritiva, muito sintética, para se 

passar ao estudo da Representação Diédrica, que se reparte, pelos dois anos lectivos, sendo 

concluído com a Representação Axonométrica Cligonal e Ortogonal.18 

É proposta pelo programa, uma sequência, em correspondência com sugestões 

metodológicas específicas, que se julga ser mais conveniente. No entanto, cada professor 

pode leccionar o Programa de um modo diverso do proposto pelo Ministério da Educação. É 

importante reter que a rigidez na compartimentação dos conteúdos é mais aparente do que 

real podendo, em múltiplas situações, a sua sobreposição ou reordenação revelar-se mais 

vantajosa.19 

 

Relativamente à sequência do ensino-aprendizagem dos conteúdos no âmbito da 

representação diédrica ainda que, em cada ano, o percurso se inicie com situações que 

implicam um maior grau de abstracção, foi procurado atenuar esta componente, através de 

didácticas e metodologia propostas.20 21  

 

O programa da disciplina pretende: 

 

• Desenvolver a capacidade de percepção dos espaços, das formas visuais e das suas 

posições relativas; 

• Desenvolver a capacidade de visualização mental e representação gráfica, de formas 

reais ou imaginadas; 

• Desenvolver a capacidade de interpretação de representações descritivas de formas; 

• Desenvolver a capacidade de comunicar através de representações descritivas; 

• Desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas; 

                                                
17 XAVIER, J. P. e REBELO, J. A. (2001), p.3. 
18 Em <http://www.aproged.pt/pdf/geometriaa.pdf>. Acesso em: 4 de Abril 2012. 
19 Cf. Subcap. 4.1.1. Planificação da disciplina elaborada pelos professores que leccionam a mesma, no Externato 
Marista de Lisboa. 
20 IDEM. 
21 Cf. Subcap. 2.2.  
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• Desenvolver a capacidade criativa; 

• Promover a auto-exigência de rigor e o espírito crítico; 

• Promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia, 

solidariedade e cooperação; 

 

E tem como objectivos: 

 

• Conhecer a fundamentação teórica dos sistemas de representação diédrica e 

axonométrica 

• Identificar os diferentes tipos de projecção e os princípios base dos sistemas de 

representação diédrica e axonométrica 

• Reconhecer a função e vocação particular de cada um desses sistemas de representação 

• Representar com exactidão sobre desenhos que só têm duas dimensões os objectos que 

na realidade têm três e que são susceptíveis de uma definição rigorosa (Gaspard Monge) 

• Deduzir da descrição exacta dos corpos as propriedades das formas e as suas posições 

respectivas (Gaspard Monge) 

• Conhecer vocabulário específico da Geometria Descritiva 

• Usar o conhecimento dos sistemas estudados no desenvolvimento de ideias e na sua 

comunicação 

• Conhecer aspectos da normalização relativos ao material e equipamento de desenho e 

às convenções gráficas 

• Utilizar correctamente os materiais e instrumentos cometidos ao desenho rigoroso 

• Relacionar-se responsavelmente dentro de grupos de trabalho, adoptando atitudes 

comportamentais construtivas, solidárias tolerantes e de respeito.22 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 XAVIER, J. P. e REBELO, J. A. (2001), p.5 e 6. 
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2. Estratégias metodológicas no ensino da Geometria Descritiva 
 

 

Neste capítulo são apresentadas algumas estratégias metodológicas que devem ser 

adoptadas no ensino da Geometria Descritiva.  

Num primeiro momento são relatadas as maiores dificuldades que os alunos dos dias de 

hoje apresentam na aprendizagem dos conteúdos da disciplina, para depois, num segundo 

momento, serem apresentadas as estratégias adequadas às mesmas. 

 

 

 
2.1. Dificuldades dos alunos 

 

Actualmente verifica-se cada vez mais que os alunos têm grandes dificuldades em 

compreender visualmente a Geometria Descritiva e, mais especificamente, na representação 

mental de objectos ou acontecimentos que não possuem uma realidade concreta.23  

A maior dificuldade que se regista é na passagem do concreto - a realidade tridimensional 

-, para o abstracto - representação no plano e o seu retorno ao concreto. 

Muitos dos alunos não conseguem operacionalizar problemas realizados com a representação 

da tridimensionalidade, verificando-se o desenvolvimento cada vez mais tardio das 

capacidades de abstracção. 24 

 

Num estudo realizado sobre as principais dificuldades dos alunos, diagnosticadas no 

processo de aprendizagem, e sobre as estratégias que eles consideram fundamentais para 

atingir um bom desempenho na disciplina de Geometria Descritiva25, averiguou-se que 

muitos dos alunos do secundário apresentam dificuldades na compreensão da essência da 

disciplina: 

 

                                                
23 MERCER (2002), pp. 1-14. 
24 BAHIA; JESUS; ROMEIRO & CAMPINO (2007), p. 18. 
25 IDEM, p. 22. 
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“Se muitos dos alunos conseguem passar do concreto para o abstracto, apenas alguns 

conseguem o constante jogo entre o concreto e o abstracto e de novo para o concreto, 

enquanto alguns se ficam simplesmente pelo concreto.  

  Para além dessas dificuldades, o tempo que os alunos passam na internet e a ver 

televisão, proporciona experiências que se restringem a abordagens bidimensionais em 

detrimento das tridimensionais, limitando o número de situações que permitem desenvolver a 

capacidade de visualização e abstracção.” 26 

 

 

 

2.2. Estratégias e Metodologias Didácticas 

 

Uma vez que uma das maiores dificuldades referenciadas acima é a compreensão da 

interdependência entre o concreto, a realidade tridimensional, e o abstracto, a representação 

no plano, o professor deve adoptar estratégias que estabeleçam esta ligação.  

Deste modo, para que a aprendizagem da abstracção seja favorecida, deve ser realizada 

em ligação ao concreto, através do recurso sistemático a modelos tridimensionais, nos quais 

se torna possível simular, de forma visível e palpável, as situações espaciais que o aluno irá 

representar posteriormente na folha de papel. É de referir, no entanto, que o recurso a 

modelos é apenas um ponto de partida a adoptar nas fases iniciais da aprendizagem que, irá 

sendo progressivamente abandonado à medida que o aluno for atingindo maior capacidade 

de abstracção e maturidade na visualização a três dimensões, ainda que possa reutilizá-los, se 

necessário, em situações pontuais.27 

Já Hachette28, discípulo e seguidor de monge, disse: “em geometria descritiva é necessário 

primeiro resolver um problema de geometria tridimensional antes que a mão possa executar 

as operações que conduzem à solução gráfica do problema”.29 

                                                
26 IDEM, p. 22. 
27 XAVIER, J. P. e REBELO, J. A. (2001), p.4. 
28 Jean Nicolas Pierre Hachette (1769-1834),foi aluno de Monge, na École Royale du Génie de Méziéres,  tendo 
sido contratado mais tarde como professor, desenhista e técnico. Colaborou com Monge, na obra Geométrie 
descritivo, de 1799. (http://www.apprendre-math.info/portugal/historyDetail.htm?id=Hachette [20.Março 2012, 
16:30]). 
29 DELACHET, A. & MOREAU, J. (1963), pp. 5 e 17. 
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O conteúdo a leccionar deve ser deste modo apresentado através da concretização, 

utilizando para tal um desenho em perspectiva, no quadro tradicional, e/ou um modelo 

tridimensional, ou a projecção de uma animação vídeo e/ou modelo 3D, para facilitar uma 

posterior compreensão do conteúdo, na sua representação em dupla projecção ortogonal.30 

 

Relativamente às estratégias apontadas pelos alunos como fundamentais para uma boa 

apreensão dos conceitos específicos da Geometria Descritiva, verificou-se também que31:  

 

“ (…) Os factores referidos pelos alunos são muito vagos (como o estudo ou a prática). No 

entanto, quando estes são confrontados com outros factores e estratégias de aprendizagem e 

estudo, reconhecem a importância de conceitos e de métodos como a visualização, a 

tridimensionalidade, o desenho em perspectiva e a demonstração em dupla projecção 

ortogonal.” 32 

 

Cada vez mais verificamos nos alunos que: 

 

“A informação que hoje recebem fora da escola é tão vasta e tão atractiva com as novas 

tecnologias, que para eles se torna insuportável a frequência de aulas do tipo tradicional, 

onde o professor ‘detentor do conhecimento’ se limita a transmiti-lo de forma clássica, pelo 

uso da palavra, do giz e do quadro preto.”33 

 

“Cada vez mais o professor deverá trabalhar no sentido de utilizar materiais didácticos 

diversificados, tão inovadores quanto as suas áreas do conhecimento o permitirem, de forma 

a alcançar o objectivo último da sua actividade profissional – que o processo de 

ensino/aprendizagem seja produtivo, de modo que os alunos interiorizem os conteúdos 

leccionados, sabendo aplicá-los a novas situações.”34 

 

                                                
30 Cf. Subcap. 4.1 e Subcap.4.1.3. 
31 No estudo referido anteriormente. 
32 IDEM, p. 22. 
33 IMPERIAL (2002). 
34 VIANA (2007), p. 37. 
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Torna-se deste modo fundamental que, os professores adoptem metodologias didácticas 

diversificadas, como seja a utilização de um modelo tridimensional dos planos de projecção 

realizado em cartão, ou de um objecto presente na sala de aula, por exemplo um caderno de 

um aluno, ou ainda um esboço no quadro tradicional, ou a projecção de uma animação vídeo, 

realizada com um software de representação gráfica. 

 

 

2.3. Os softwares de representação gráfica 
 

São inúmeros os autores que sublinharam a importância pedagógica e didáctica da 

utilização das novas tecnologias no ensino.  

 

Os professores devem, sempre que possível, recorrer à utilização de novas tecnologias em 

“prol de um ensino mais eficaz”35, onde “as apresentações em multimédia, por exemplo, são 

muitas vezes mais interessantes e eficazes do que algumas palavras escritas no quadro”. 36 

 

No caso da disciplina de Geometria Descritiva, o recurso a softwares de geometria 

dinâmica/representação gráfica tem igualmente sido defendido e recomendado por vários 

especialistas. 

 

 “ (…) O recurso a software de geometria dinâmica pode, em contraponto com os modelos 

tridimensionais, ser muito interessante e estimulante nas actividades de ensino/aprendizagem 

por permitir registar graficamente o movimento e, sobretudo, por facilitar a detecção, em 

tempo real, das invariantes dos objectos geométricos quando sujeitos a transformações, 

favorecendo, por conseguinte, a procura do que permanece constante no meio de tudo o que 

varia. 

Essa faceta permite a exploração dessas mesmas transformações, que estão na raiz do 

próprio software, o que dá entrada ao aluno, na Geometria, através de um conceito 

extremamente lato e poderoso, que está na essência das projecções utilizadas na 

representação descritiva. Por outro lado, a arquitectura destes programas de computador, 

                                                
35 ARENDS (2008), p. 18. 
36 ARENDS (2008), p. 19. 
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favorece o desenvolvimento de um ensino/aprendizagem baseado na experimentação e na 

descoberta permitindo deduzir, a partir de indícios, as leis gerais que governam os problemas 

geométricos que vão sendo propostos.” 37 

 

 “O computador (…) deve ser utilizado, não como uma máquina de ensinar, mas como uma 

ferramenta de aprender, isto é, como uma tecnologia que pode facilitar, da parte dos alunos, 

o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para que aprendam a 

aprender e para que aprendam sempre.”38 

 

Através destes softwares de representação gráfica, o foco está nas experiências que o 

aluno pode fazer sobre figuras rigorosas, e nas conjecturas que pode fazer sobre os efeitos 

provocados por alterações sobre as figuras. Com a geometria dinâmica, a visualização e o 

raciocínio visual ganham novos contornos.39 

Este tipo de softwares permite aos alunos modelar a situação e ver como esta varia 

quando determinado elemento é alterado no ecrã do computador /ou projector:  

 

“Os tipos de visualização que os alunos precisam, tanto em contextos matemáticos como 

noutros, dizem respeito à capacidade de criar, manipular e ler imagens mentais de aspectos 

comuns da realidade; visualizar informação espacial e quantitativa, e interpretar visualmente 

informação que lhe seja apresentada; rever e analisar passos anteriormente dados com 

objectos que podiam tocar e desenhar; e interpretar ou fazer como por magia, imagens de 

objectos ou ideias que nunca foram vistos.”40 

 

A redescoberta da Geometria no ensino básico e secundário está ligada ao entusiasmo e à 

capacidade de visualização que estes programas podem levar aos alunos, curiosidade em 

querer saber o porquê das coisas e em aprender mais e melhor geometria.41 

 

                                                
37 PACHECO (2001), p. 105. 
38 CHAVES (2000). 
39 LOUREIRO (1999),  p.44. 
40 GOLDENBERG (1996), p.37.  
41 ARAÚJO (1999), p. 79. 



 
 

28 

São aqui seguidamente destacados alguns softwares, que podem ser utilizados na 

leccionação da disciplina de Geometria. Descrevem-se as suas principais características e a 

sua adaptação. 

 

 

2.3.1. Geometer’s Sketchpad 

 

O Geometer’s Sketchpad surgiu de um vasto projecto que inclui professores e 

investigadores, o Visual Geometry Project. Em 1989, foi apresentada no Smarthmore College a 

sua primeira versão não comercial, e em 1995, foi divulgada a sua versão actual. Hoje em dia 

está disponível na internet a versão Java.42 

Este software facilita uma abordagem dinâmica e interactiva dos conteúdos, permitindo a 

visualização de diferentes possibilidades da mesma situação. Possibilita a construção de 

exercícios passo a passo, movimentando e animando os diversos elementos desenhados, 

permitindo diferentes posicionamentos e apresentando diversas variações que, a serem 

realizados nos suportes tradicionais, tornar-se iam de resolução muito demorada. 43 (Fig. 14) 

 

 

 

Fig. 14 – Desenho realizado com o software Geometer’s Sketchpad. 
Imagem retirada do site <http://pulcherdesign.wordpress.com/author/pulchersound/page/4/>. Acesso em 10 de 
Setembro 2011. 

                                                
42 LOUREIRO (1999),  p.44. 
43 VIANA (2007), p. 34 e p.37. 



 
 

29 

2.3.2. SketchUp 

 

O SketchUp é um programa para a criação de modelos em 3D, com excelentes 

características, e extremamente versátil e muito fácil de usar. Está disponível em duas 

versões: a versão profissional, PRO, e a versão gratuita Google SketchUp, para uso privado, 

não comercial.44 

 É muito utilizado em Arquitectura, devido à sua facilidade de modelagem de estudos de 

formas e volumes tridimensionais, como também nas áreas do Design, Engenharia,  Escultura, 

entre outras. Através deste software, criam-se facilmente estudos iniciais e esquiços 

tridimensionais, suprimindo assim muitas vezes a necessidade da execução de modelos ou 

maquetes tridimensionais. (Fig. 15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – Desenho realizado com o software SketchUp.  
Imagem retirada do site <http://ultimatumsystem.blogspot.com/p/programas.html>. Acesso em 11 de Setembro 2011. 

 

 

                                                
44 Em <http:// sketchup.google.com>. Acesso em: 11 de Setembro 2011. 
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O resultado final é um modelo que pode ser utilizado para gerar animações, de formato 

digital AVI, ou para imagens de formatos digitais como JPG, PNG, GIF, BMP, TIF, etc., de 

qualquer ângulo de perspectiva que se deseje.  Os efeitos de visualização garantem uma 

versatilidade enorme de modos de apresentação possíveis. 

Por ser um programa que esboça modelos volumétricos, é utilizado por muitos artistas na 

fase inicial de seus trabalhos, quando ainda têm a liberdade de alterar as formas, as cores e 

os volumes, de uma forma simples e rápida, para então verificar as consequências dessas 

alterações no resultado final. Uma vez desenhado o modelo, é possível exportá-lo através da 

versão PRO para outros formatos 2D e 3D, para dar continuidade ao projecto do desenho 

preliminar. 

Na disciplina de Geometria Descritiva, este programa pode e deve ser utilizado para a 

demonstração de uma animação vídeo ou visualização de um modelo tridimensional, 

nomeadamente nos conteúdos onde são abordados sólidos geométricos, como por exemplo 

as projecções de sólidos, as secções e as sombras45. (Fig. 16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16 – Sombra de um prisma. 
Ambiente de trabalho e desenho realizado com o software SketchUp. 
Desenho da autora. 
 

 
 

                                                
45 Cf. Anexo 1 a 4.   
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     Figs. 19 e 20 – Planos tangentes ao cone. 
     Desenhos realizado com o software AutoSketch. Desenhos da autora. (Anexo 5) 

2.3.3. AutoSketch 
 

O software AutoSketch disponibiliza um conjunto alargado de ferramentas que permitem 

a criação de desenhos de precisão. A interface é compatível com a Microsoft Windows e 

apresenta um ambiente de trabalho familiar, como também tutoriais de curta duração, que 

facilitam a utilização do programa rápida e eficientemente. 

 Este software é utilizado em áreas profissionais como a Arquitectura, a Engenharia, a 

Ilustração, a Construção e o Design, e também por amadores, uma vez que é muito fácil de 

utilizar e cria rapidamente desenhos precisos e profissionais. (Figs. 17 e 18)  

 

 

  

  

 

 

 

Para a leccionação da disciplina de Geometria Descritiva, este software é bastante útil na 

apresentação e resolução de um exercício em Dupla projecção ortogonal, onde se podem 

mostrar aos alunos, passo a passo e de uma forma simples e mais rigorosa, as várias etapas 

da sua resolução. 46 (Figs. 19 e 20) 

 

 

  

  

 

 

                                                
46 Cf. subcap. 4.1. e Anexo 5 e 6. 

Fig. 17 e 18   – Desenhos realizados com o software AutoSketch.  
Imagens retirada do site  <http://autosketch-cad-training.com>. Acesso em: 12 de Março 
de 2012. 
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2.3.4. Powerpoint 

 

O programa Powerpoint pode ser utilizado na apresentação dos módulos iniciais de 

unidades de trabalho quer para o visionamento de imagens referentes ao conteúdo a 

leccionar, complementadas com o texto, quer para a apresentação de determinado exercício, 

na sua demonstração e resolução passo a passo. Este programa tem igualmente a vantagem 

de poder ainda ser aliado aos outros programas acima referidos. 47  

(Figs. 21 e 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figs. 21 – Powerpoint sobre Planos tangentes ao cone. (Anexo 7) 
    Figs. 22 – Powerpoint sobre Sombra Própria e projectada de prismas. (Anexo 8) 

 

                                                
47 Cf. subcap. 4.1.3; subcap. 4.2.2.1; subcap. 4.2.3.1; Anexo  6 a 8. 
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2.3.5. Outros 

 

Além dos programas já citados, existe uma série de outros que poderão ser utilizados no 

ensino da Geometria, como o Car Metal48, o Cinderella49, ou o Solid Works50. Dentro destes 

programas merecem menção especial os seguintes:  

 

Poly – Trata-se de um programa shareware, que pode ser útil para mostrar aos alunos os 

poliedros regulares, convexos ou platónicos. Permite explorar e construir  poliedros, a 

manipulação destes, rodando-os e abrindo as porções de planos que constituem as suas faces 

até ficarem numa superfície totalmente plana. (Fig. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 – Octaedro apresentado no software Poly.  
Imagem retirada do site <http://www.mpsnet.net>.  
Acesso em: 2 de Março de 2012. 

 

 

 

Stella 4D - Este software apresenta também os sólidos referidos acima, e permite, ainda, 

entre outras possibilidades, ver a planificação destes, o seu dual e o composto entre este e o 

seu dual. 51  (Fig.24) 

 

                                                
48 Em < http://db-maths.nuxit.net/CaRMetal/index_en.html>. Acesso em: 16 de Setembro 2011. 
49 Em <http://www.cinderella.de/tiki-index.php>. Acesso em: 16 de Setembro 2011. 
50 Em <http://www.solidworks.com/>. Acesso em: 16 de Setembro 2011. 
51 O dual de um poliedro obtém-se unindo por segmentos de recta os centros das faces consecutivas do 
primeiro, ou seja, ao poliedro formado por dois poliedros, um dentro do outro, de modo que os vértices do 
sólido interior coincidam com o centro das faces do sólido exterior. 
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Fig. 25 – Cubo apresentado no software Cabri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Fig. 24 – Icosidodecaedro apresentado no software Stella. 
 
 
 

 
Cabri Geometry -  Trata-se de um software de construção geométrica semelhante ao 

Geometer’s Sketchpad, apresentando algumas diferenças.  

É intuitivo e de fácil utilização. Permite a criação de quaisquer construções geométricas, 

apresentando a interface de menus de construção em linguagem clássica da Geometria. 

Através da régua e compasso electrónicos,  cria e transforma pontos, linhas, vectores, 

polígonos, mediatrizes, bissectrizes, círculos, etc.  e implementa recursos de animação e 

lugar geométrico. (Fig.25) 

Este programa está disponível em seis línguas diferentes  para diferentes plataformas. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocad – Trata-se de um software do tipo CAD — Computer Aided Design  - criado e 

comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração 

de peças de desenho técnico em duas dimensões e para criação de modelos tridimensionais.  

                                                
52 Em: <http://www.cabri.com/> e <http://www.ti.com/calc/docs/cabri.htm>.  
Acesso em: 14 de Setembro 2011. 
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É amplamente utilizado em Arquitectura, Design de interiores, Engenharia 

mecânica, Engenharia Geográfica , Engenharia Eléctrica e em vários outros ramos 

da indústria.  

 

Este programa pode ser utilizado na disciplina de Geometria Descritiva, para mostrar 

determinados conteúdos, como por exemplo, os tipos de secção produzida no cone de 

revolução.  

Como contra partida, este programa não permite a movimentação, nem a animação dos 

dados do desenho, como, por exemplo, o Geometer’s Sketchpad ou o SketchUp. (Fig.26) 

 

 

 

 

 

Fig. 26 – Secções cónicas. Desenho realizado no software Autocad.  
Imagem retirada do site <http://anacostaprocessosdecomputao.blogspot.com>. 
Acesso em: 20 de Março de 2012. 
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3. Caracterização da Escola e da Turma 
 
 
3.1. Caracterização da escola 
 
3.1.1. Contexto e Linhas Orientadoras 

 

3.1.1.1. Meio envolvente 

 

O Externato Marista de Lisboa situa-se na Freguesia de S. Domingos de Benfica,53 na zona 

Oeste de Lisboa, abrangendo a área de Sete Rios a Benfica e a zona Oeste de Monsanto. Esta 

zona, outrora de carácter rural, descrita como um local aprazível com muita água, que servia 

de zona de lazer à Burguesia e à Nobreza, caracterizada principalmente por quintas dispersas, 

tendo algumas delas subsistido até aos dias de hoje. Com o terramoto de 1755, muitas 

famílias vieram morar para este local conferindo-lhe algumas especificidades residenciais. No 

entanto, foi com a viragem do século XX que surgem habitações operárias e nas décadas de 

50 e 60 aparecem as estruturas habitacionais de três andares.  

 

 

3.1.1.2. Inserção social, económica e cultural  

 
Em 1981, data do último recenseamento geral da população, a Freguesia tinha 39209 

habitantes, tendo 429,6 hectares a densidade populacional era de 91 habitantes por hectare. 

Actualmente estima-se que a freguesia de S. Domingos de Benfica terá aproximadamente 40 

000 habitantes.  

O nível socioeconómico desta população considera-se heterogéneo.  

Do ponto de vista arquitectónico, nesta Freguesia, coexistem construções de diferentes 

géneros e épocas históricas conferindo-lhe uma aparência rica em contrastes e diversidade. 

A população estudantil do Externato Marista de Lisboa é maioritariamente de uma classe 

socioeconómica média-alta e a grande maioria dos pais e encarregados de educação são 

                                                
53 Esta Freguesia foi criada em 1959 e foi baptizada com o nome do Orago da Paróquia, criada no mesmo ano, 
legatária da igreja do antigo convento de São Domingos de Benfica., no Concelho de Lisboa. 
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licenciados. Apesar da existência de diversos bairros e condomínios habitacionais perto do 

Externato Marista de Lisboa, grande percentagem de alunos habita noutras freguesias da área 

de Lisboa.  

 

3.1.1.3. Contexto histórico   

 
 
O Externato Marista pertence à congregação Marista54, fundada em França, em 1817 por 

S. Marcelino Champagnat (1789-1840) e é dedicada ao ensino e à formação dos jovens. 

Devotos de Maria têm como alicerces os valores da simplicidade, da humildade e da 

modéstia. Hoje conta com cerca de 5000 Irmãos, que desenvolvem a sua acção Apostólica em 

quase todo o mundo.  

 

Os primeiros irmãos Maristas (Fig.27) estabeleceram-se em Portugal em 1947 e abriram o 

primeiro colégio: Externato Champagnat – na Rua da Estrela no nº 65 (Fig. 28). Com o 

aumento do número de alunos, o externato mudou de instalações para a Rua da Artilharia I 

(Fig. 29). No ano lectivo 1989/90, transferiu-se definitivamente para as actuais instalações, 

em Benfica, passando a chamar-se Externato Marista de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Externato é um estabelecimento do Ensino Particular Cooperativo, a funcionar em 

regime de autonomia pedagógica, de acordo com os normativos legais em vigor e autorização 

do Ministério de Educação.  

                                                
54Cf. Anexo 9. 

Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29 
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3.1.1.4. Projecto Educativo  

 

O Projecto Educativo assume-se como a expressão de identidade da comunidade e como 

organizador da diversidade que a compõe, orientando o sentido da acção educativa e 

afirmando a sua autonomia, a qual só se concretizará plenamente quando surgir como o 

processo e o produto de uma planificação orientada, intencional e desejada. 

 

O Decreto-Lei nº 43/89 define que: 

 

“A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projecto educativo próprio, 

constituído de uma forma participada, dentro dos princípios de responsabilização dos vários 

intervenientes na vida escolar e de adequação às características e recursos da comunidade em 

que se insere.”55 

 

Enquanto documento de planificação a longo prazo parte do diagnóstico da situação da 

escola, variáveis internas e variáveis ambientais, e define as opções da Comunidade Educativa 

Marista relativamente ao ideal de educação a seguir tendo em vista as metas e finalidades, 

assim como as políticas a desenvolver. 

 

O Projecto Educativo surge como um compromisso equilibrado entre a visão dos 

princípios educativos Maristas e a realidade social deste universo escolar, de modo a valorizar 

uma visão cristã da Pessoa e do Mundo perante as exigências de um meio em constante 

mutação. 

 

O Projecto Educativo tem como principal preocupação o desenvolvimento pleno dos seus 

educandos abrangendo as dimensões do ser e do saber. Adoptando uma abordagem 

educativa que espelha os valores essenciais do fundador S. Marcelino Champagnat - a 

simplicidade, o amor ao trabalho e o espírito de família - considera a educação um processo 

dinâmico e participado, desenvolvido através de mecanismos adaptáveis às situações 

concretas.  

 
                                                
55 Cf. Decreto lei 43/89. 
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As escolas Maristas, a fim de criar condições propícias para o desenvolvimento dos seus 

alunos, têm como objectivos: 

 

 Favorecer o desenvolvimento e o enriquecimento das dimensões biopsicológicas, 

socioculturais e religiosas e morais dos alunos, tendo sempre como ponto de partida o 

Evangelho. 

 Orientar os educandos na aquisição de hábitos intelectuais e de trabalho, bem como 

no domínio de conhecimentos científicos, humanísticos e estéticos. 

 Preparar os alunos para uma vida activa ao nível sociocultural, de modo a oferecerem 

o seu contributo pessoal na transformação da sociedade. 

 Formar para a paz, a cooperação, a solidariedade entre as pessoas e os povos, bem 

como para o respeito pela pluralidade cultural e linguística. 

 Ajudar o aluno a formar um conceito positivo de si mesmo, para que cresça a sua 

auto-estima e a sua autoconfiança.56 

 

Estes objectivos são ministrados no ensino do pré-escolar ao secundário, sobressaindo o 

empenho em criar e promover um clima escolar e familiar, propício à eclosão de todas as 

potencialidades do educando, mediante uma pedagogia renovada, activa, criadora e 

personalizada (pedagogia da presença).  

 

 

O Externato aposta numa formação de uma verdadeira e dinâmica comunidade educativa, 

promovendo a colaboração activa de todos os membros que a compõem: Comunidade 

Marista, Direcção, docentes, não docentes, psicólogas educacionais, pais, encarregados de 

educação e alunos. 

 

 

 

 

 

                                                
56 In Projecto Educativo do Externato Marista de Lisboa, 2010/2011. 
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3.1.2. Instalações  

 

3.1.2.1. Localização  

 

As actuais instalações do Externato Marista de Lisboa localizam-se na Rua Major Neutel de 

Abreu, nº11, antiga quinta do palacete Beau-Séjour, na freguesia de S. Domingos de Benfica, 

no Concelho de Lisboa.  

 

 

 

3.1.2.2. Estrutura física  

 

O Externato, que ocupa um espaço amplo, é composto por um edifício central de maiores 

dimensões em forma de U e outras infra-estruturas separadas por pátios descobertos. (Fig. 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À entrada do Externato, do lado direito, está um pavilhão gimnodesportivo, do qual fazem 

parte as respectivas instalações desportivas, a piscina, os balneários, um palco, sala de 

professores, arrecadações e instalações sanitárias. 

Do lado esquerdo, em frente ao complexo acima descrito, situa-se o Pavilhão das Artes, 

que alberga no piso superior salas de aulas específicas ao ensino das artes visuais, musicais e 

Fig. 30 – Planta das Instalações do Externato. 
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tecnológicas, assim como arrecadações e casas de banho. No piso inferior está situado o 

refeitório e respectivas casas de banho. 

 

No edifício central funcionam as aulas do 2º ciclo, 3º ciclo e secundário. No rés-do-chão 

encontram-se as salas de aula do 2º e 3º ciclo, a papelaria, os serviços administrativos, o PBX, 

a enfermaria, duas salas de professores e respectivas instalações sanitárias, um gabinete de 

atendimento aos pais, o gabinete da coordenadora do 3ºciclo, a sala da catequese, o centro 

de recursos e a reprografia.  

No primeiro piso deste edifício, com acesso por umas escadas interiores, encontramos as 

salas de aula dos 6ºs anos e do Secundário, embora separadas por um hall no qual fica situado 

o gabinete do coordenador do 2º ciclo, a sala de TIC, os laboratórios de Biologia e de Química, 

o gabinete do coordenador do secundário, o gabinete do director e vice-director, o gabinete 

da pastoral, os gabinetes de psicologia do 2º ciclo, 3º ciclo e secundário. No segundo piso 

encontra-se uma sala de conferências com capacidade para cerca de 250 pessoas, um 

gabinete e uma sala de aula. 

 

Num terceiro edifício autónomo funciona o Ensino Pré-escolar e o Primeiro Ciclo em 

espaços separados.  

 

A escola possui ainda uma capela, um bar que serve os alunos desde o 2º ciclo ao 

secundário, duas Ludotecas, o centro de recursos e biblioteca, emissora de rádio, o gabinete 

da Associação de Pais e Mestres e espaços de recreio. Estes espaços possuem uma parte 

coberta e outra ao ar livre. No espaço exterior podemos encontrar algumas áreas ajardinadas, 

campos de futebol, basquetebol e voleibol com bancadas e nos espaços cobertos mesas para 

a prática de ténis de mesa e matraquilhos. 

Junto aos campos de jogos, com acesso restrito, encontra-se a residência dos Irmãos 

Maristas, com pequenos espaços para cultivo e áreas de lazer. 
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3.1.2.3. Centro de recursos e Biblioteca  

 

O Centro de Recursos situa-se no edíficio central da escola. No piso inferior está a 

Biblioteca, com duas salas de estudo, com capacidade para 30 lugares sentados. 

No piso superior, com acesso por umas escadas, estão disponíveis quinze computadores 

com acesso à Internet, impressoras e fotocopiadoras.  

 

De apoio ao Centro de Recursos existem três salas de informática e uma sala de 

multimédia, quatro salas do 7º Ano, a funcionar com quadros interactivos.  

 

O Centro de Recursos possui equipamento informático de apoio às restantes turmas, 

como projectores de vídeo, retroprojectores, computadores portáteis, ecrãs e aparelhos de 

som portáteis, máquina fotográfica digital, Impressoras e Scanner, entre outros. Estes 

materiais são requisitados através da plataforma Moodle, criada há dois anos, sendo uma 

ferramenta bastante útil para toda a comunidade educativa.  

 

 

3.1.3. Comunidade Escolar  

 

3.1.3.1. Corpo Docente  

 

O corpo docente é constituído por 107 professores e 4 psicólogas escolares que prestam 

apoio a alunos de todos os níveis de ensino.  

 

 

3.1.3.2.Corpo não Docente 

 

O Pessoal não docente é constituído por cinquenta funcionários e está distribuído da 

seguinte forma: um no PBX, três no Centro de Recursos e Biblioteca, dois na Reprografia, um 

na Portaria, dezanove auxiliares de acção educativa, duas enfermeiras, um médico, um 

carpinteiro, um jardineiro, dezasseis cozinheiros na cozinha, refeitório e bar, nove pessoas 

nos serviços administrativos e dezasseis empregadas de limpeza. 
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3.1.3.3.Corpo Discente 

 
O Externato tem anualmente cerca de mil e trezentos alunos distribuídos da seguinte 

forma: 

 

Nº de Alunos por Ciclo 

PRÉ 146 

1º C 230 

2º C 238 

3º C 348 

SEC 356 

TOTAL 1318 

 

 

 

3.1.3.4. Rácio de Pessoal docente e Não Docente  

 

Relação número de discentes/não docentes: 1318/50 = 26 

Relação número de discentes/docentes: 1318/107 = 12 

 

3.1.4. Grupo de Artes e Tecnologias 

 
Entre os diferentes grupos da escola, o Grupo de Artes e Tecnologias é constituído por um 

coordenador e dez professores efectivos, que se reúnem mensalmente.  

O Grupo é bastante dinâmico e criativo, tendo um papel fundamental nas épocas festivo 

religiosas, principalmente no Natal, com o Presépio em barro pintado, trabalho realizado 

todos os anos pelas turmas do 5º Ano, um Anjo realizado com colagens e os vitrais expostos 

no bar. 

São organizadas regularmente visitas de Estudo, onde se destacam as visitas ao Centro de 

arte Moderna José Azeredo Perdigão, em Lisboa. As turmas do Curso de Artes visitam todos 

os anos a Fundação de Serralves e Casa da Música, no Porto participando por vezes em 

workshops, encontros, etc.  

Dados do Ano Lectivo 2010/2011 
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No Pavilhão das Artes estão sempre patentes exposições dos trabalhos realizados no 

âmbito das disciplinas de Artes. 

 
 
 

3.1.4.1. Disciplinas 

 
As disciplinas leccionadas pelo grupo são, naturalmente, as direccionadas ao ensino 

artístico e desenvolvimento criativo: 

 

2º Ciclo: Educação Visual e Tecnológica;    

3º Ciclo: Educação Visual e Educação Tecnológica; Tecnologias da Informação e 

Comunicação;  

10º e 11º Ano: Geometria Descritiva A; História da Cultura e das Artes; Desenho A; 

12º Ano: Oficina Multimédia B; Oficina de Artes; Desenho A; 

 

 

3.1.4.2. Instalações 

 

As disciplinas referidas no ponto 3.1.4.1. são leccionadas no Pavilhão das Artes, que 

alberga no piso superior as salas de aulas específicas ao ensino das artes visuais, musicais e 

tecnológicas, assim como arrecadações e casas de banho.  

As salas pertencentes ao Grupo são: duas salas de Educação Visual e Tecnológica, 2º ciclo, 

uma sala de Educação Visual, 3º ciclo, e uma sala de Educação Tecnológica, 3º ciclo, todas 

com boa iluminação, estiradores, arrecadação, prateleiras e bancadas com lavatórios.  

As salas destinadas às Turmas de Artes, do Ensino Secundário têm todas estantes e 

arrecadação, apenas uma tem estiradores e a sua maioria tem lavatório. 
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3.2. Caracterização da Turma 

  

A turma do 11º5, referente à leccionação das unidades em estudo no presente Relatório, 

totaliza um total de onze alunos, sendo cinco do género masculino e seis do género feminino, 

todos com idades compreendidas entre os dezasseis e dezassete anos.  

 

Estes alunos já frequentavam a escola em questão e apenas um é alvo de retenção. 

 

A nível social e económico a turma apresenta-se como sendo uma turma mista, com a 

maioria dos alunos provenientes de um estrato social médio alto. 

 

A idade média dos pais e mães dos alunos situa-se entre os 40 e os 50 anos e grande parte 

apresenta um nível de escolaridade elevado, tendo pelo menos uma licenciatura.  

 

A maioria destes alunos têm a sua área de residência em Benfica, um dos alunos vive na 

zona Sintra e os restantes na zona de Lisboa. 

 

De um modo geral, são alunos empenhados, dedicados e trabalhadores, conhecedores 

das regras de bom funcionamento das aulas, têm um comportamento e aproveitamento 

considerados bons. No entanto, têm alguma dificuldade na organização e gestão do tempo na 

execução dos exercícios propostos. 

 

 

3.2.1. A sala de aula 

 

As aulas de Geometria Descritiva A, da turma 11º5 são leccionadas na sala da turma 

11º3/5, que como referido acima se situa no piso superior do Pavilhão das Artes. 

É uma sala de planta quadrangular com cerca de 7 m de largura por 7,20 m de 

profundidade o que faz com que tenha sensivelmente 14 m2 de área, com um pé-direito com 

cerca de 3 m de altura. A sala apresenta apenas uma porta de entrada situada na parede 

lateral direita e é contígua a um corredor que dá acesso a outras salas de aula e à entrada do 

próprio piso. (Fig. 31 e 32) 
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A iluminação da sala faz-se de forma natural e artificial, uma vez que esta apresenta uma 

boa iluminação natural proveniente das janelas altas que ocupam a totalidade da parede 

lateral esquerda, equipadas com estores de alumínio que possibilitam a filtragem da luz 

quando esta se apresenta muito forte. A luz artificial está distribuída pelo tecto, e é composta 

por nove candeeiros com lâmpadas fluorescentes, posicionados com espaços regulares entre 

cada um, permitindo a ocupação da área do tecto de maneira uniforme. A iluminação artificial 

completa-se com uma lâmpadas situada na parede por cima do quadro iluminando-o na sua 

totalidade.  

A sala apresenta-se equipada com trinta mesas e respectivas cadeiras, posicionadas em 

cinco filas longitudinais, espaçadas regularmente.  

 

O quadro, situa-se na parede do topo da sala, é preto, tradicional, de utilização com giz, 

com 120 cm de altura por 250 cm de largura. Junto ao quadro existe uma secretária para o 

professor. No fundo da sala existe uma estante onde os alunos guardam alguns materiais.  

 

A sala tem como material acessível directo: esquadros, régua, transferidor e compasso, 

todos adaptados para uso no quadro da sala. Os restantes materiais, nomeadamente um 

computador, videoprojector e tela branca, têm de ser requisitados anteriormente na 

plataforma Moodle.57 

                                                
57 Em: <http://extmaristas.crie.fc.ul.pt/>. Acesso em: 10 de Setembro 2011. 

Fig. 31 e 32 -  Sala de aula da turma 11º5. 
Fotografia da autora. 
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 4. Processo Lectivo 
 
 

O processo lectivo decorreu durante o ano de 2010/11, com aulas de duração de 45 

minutos cada, dadas três vezes por semana em blocos de 90 minutos.  

 

Para um melhor cumprimento dos objectivos do programa da disciplina, um bom 

funcionamento das aulas e uma melhor clareza, fluidez e objectividade da informação 

transmitida aos alunos, foi dada uma importância atempada à planificação das aulas, bem 

como à preparação de todos os materiais e recursos materiais auxiliares.  

Deste modo, foi elaborada no início do ano escolar uma planificação anual58, seguindo os 

princípios orientadores do programa da disciplina de Geometria Descritiva A, do Currículo 

Nacional do Ensino Secundário, dos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias 

e Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, conforme definido pelo Departamento do 

Ensino Secundário do Ministério da Educação. 

 

A planificação serviu de fio condutor para o ano lectivo, tendo sido interligados os 

conteúdos e competências, como um cálculo do que se pretende fazer, tendo em 

conta as actividades educativas, os recursos didácticos, os instrumentos de 

avaliação e principalmente o contributo dos alunos.59 

Uma vez que a principal função da planificação é de organizar e prever a 

interacção professor/aluno; 

 

“ O  a c t o  d e  p la n i f i c a r  a p r e se n t a - se  c o m o  u m a  c o m p e t ê n c ia  e sp e c í f i c a  

e  im p r e sc in d ív e l  d o  p r o f e s so r  q u e  lh e  p e r m it e  c o n f ig u r a r ,  a t r a v é s  d e  u m  

p la n o  m e n t a l  o u  e sc r i t o ,  o s  v á r io s  e le m e n t o s  d id á c t i c o s  n o s  q u a i s  se  

b a se a r á  p a r a  e s t r u t u r a r  o  p r o c e s so  d e  e n s in o /a p r e n d iz a g e m ,  

p r o p o r c io n a n d o - lh e s  u m a  r e d u ç ã o  d e  i n c e r t e z a  e  in se g u r a n ç a . ”  60 

 

                                                
58 Cf. Subcap. 4.1.1.. 
59 ZABALZA (1994). 
60 PACHECO (2001), p. 105. 
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No decorrer do ano lectivo foram também preparadas planificações a médio prazo, 

denominadas planificações de unidade, bem como planificações a curto prazo, designadas 

planos de aula, que “esquematizam o conteúdo a ser leccionado, as técnicas motivacionais a 

serem exploradas, os passos e actividades específicas preconizadas para os alunos, os 

materiais necessários e os processos de avaliação.” 61  

 

Todas estas experiências educativas da prática da docência – desde a elaboração da 

planificação, à preparação das aulas e respectivos materiais, e consequente avaliação, foram 

acompanhadas e supervisionadas pela professora cooperante do presente mestrado e 

propostas à discussão durante o decorrer do ano lectivo, tendo em conta a turma em 

questão. Dado que a planificação, mais do que definir objectivos, conteúdos, métodos ou 

critérios de avaliação, é:  

“Pensar, valorizar e tomar decisões que valham a pena, entre outras coisas, sobre 

situações quotidianas, sobre possíveis acontecimentos imprevisíveis, sobre um colectivo de 

pessoas agrupadas segundo a sua idade, num espaço chamado aula, pessoas que são rapazes 

e raparigas com um nome e um rosto que às vezes transmitem alegria, ou aborrecimento e, 

em ocasiões, cansaço.” 62 

 

 

4.1. Funcionamento das aulas 
 
 
Com o cuidado dedicado à planificação conseguiu-se uma organização clara e concisa da 

estrutura da aula, servindo de guião em cada momento, tendo o funcionamento das mesmas 

um ritmo e metodologia próprios.63  

 

Tendo em conta as dificuldades dos alunos, mais especificamente a visualização espacial e 

a passagem do abstracto para o concreto,64 foram adoptadas algumas estratégias e 

metodologias didácticas adequadas.65 

                                                
61 ARENDS (1999), p. 59. 
62 SALINAS (1994), p. 137. 
63 Cf. subcap. 4.2.2.1 e 4.2.3.1. 
64 Cf. Subcap. 2.1. 
65 Cf. Subcap. 2.2. e 4.1.3. 
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No início de cada unidade didáctica, é introduzido o tema a abordar, através de uma 

apresentação mais expositiva, recorrendo-se ao quadro tradicional, bem como a outros meios 

digitais, tais como apresentações em PowerPoint e/ou animações vídeo realizadas com 

software de modelação 3D SketchUp, entre outros.66  

 

Sempre que pertinente, são também apresentados e manuseados modelos 

tridimensionais elaborados para o efeito (Figs. 33 e 34), ou são utilizados objectos presentes 

na sala de aula, como por exemplo um livro ou um dossier, a parede e o chão, alusivos aos 

planos de projecção, ou até mesmo um lápis para representar um segmento de recta, um 

cartão para simbolizar um plano, etc./entre outros.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Cf. Anexo 2, 4, 6, 7 e 8. 
67 Cf. subcap. 2.2. 

Fig. 33 e 34 -  Modelo tridimensional. 
Ensino do segmento de recta e da sua posição 
relativamente aos planos de projecção.  
10º Ano. Ano Lectivo 2009/10. 
Imagens cedidas por uma aluna. 
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Num segundo momento da aula é geralmente apresentado à turma a resolução de um 

exercício exemplificativo da matéria, onde se descrevem passo a passo, as várias etapas. Esta 

demonstração é realizada através de desenhos e tópicos, apresentados no quadro tradicional 

e/ou recorrendo a uma apresentação de um PowerPoint com desenhos realizados em 

AutoSketch.68 

 

Num terceiro momento da aula, mais prático, é geralmente apresentada uma ficha de 

trabalho, com exercícios práticos, para os alunos resolverem individualmente, promovendo a 

sua autonomia na execução prática dos exercícios. 

  

A professora vai circulando pelos lugares e tirando algumas dúvidas individualmente. 

Sempre que pertinente, chama a atenção da turma para determinado tópico que parece 

suscitar dúvidas recorrentes, voltando a ensinar e certificando-se que as mesmas ficaram 

esclarecidas.  

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Cf. Anexo 7 e 8.  



 
 

51 

4.1.1. Planificação Anual  

                                                           
 Planificação anual da disciplina de Geometria Descritiva A (Bloco 2) 

11º Ano de escolaridade 
Ano lectivo de 2010 / 2011 

 
UNIDADES 
TEMÁTICAS 

 
CONTEÚDOS 

 
COMPETÊNCIAS 

 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

A
ul

as
 

(9
0 

m
) 

1º PERÍODO 
Prova de avaliação diagnóstico (plano + intersecções + sólidos I e II). 

Métodos 
geométricos 
auxiliares II. 

-Revisão das unidades temáticas sobre o 
plano (definição do plano, determinação 
dos traços de um plano, recta pertencente 
a um plano); 
 
Métodos geométricos auxiliares: 
Mudança dos diedros de projecção (casos 
que impliquem mudanças sucessivas): 
-Transformação das projecções de uma 
recta; 
-Transformação das projecções de 
elementos definidores do plano. 
 
Rotações (casos que impliquem mais do 
que uma rotação): 
-Rotação de uma recta; 
-Rotação de um plano; 
-Rebatimento de planos não projectantes. 

-Aplicar os métodos geométricos 
auxiliares para obtenção de verdadeiras 
grandezas de figuras situadas em planos 
não projectantes. 

-Realização do mesmo problema utilizando os diversos 
métodos geométricos auxiliares. 
-Articulação de vários processos geométricos auxiliares na 
resolução do mesmo problema. 
  

 
6 

Ficha de avaliação nº1 (métodos geométricos auxiliares II). 
Figuras planas III. -Figuras planas situadas em planos não 

projectantes. 
-Representar figuras planas situadas em 
planos não projectantes. 

-Resolução do mesmo problema de representação de 
figuras planas utilizando os vários métodos geométricos 
auxiliares; Resolução de um problema adoptando o 
método geométrico auxiliar mais vantajoso; Desenho de 
figuras planas, em que se diversifica a forma como são 
apresentados os dados do problema, relacionados com os 

 
5 
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elementos estruturantes dos polígonos e do círculo. 

Ficha de avaliação nº2 (figuras planas III). 
Sólidos III. -Pirâmides e prismas regulares com bases 

situadas em planos não projectantes. 
-Representar sólidos geométricos 
(pirâmides e prismas regulares) de bases 
situadas em planos não projectantes. 

-Desenho das bases e das arestas laterais, dos sólidos 
utilizando os processos geométricos auxiliares. 
-Aplicação do conceito de recta perpendicular a um plano. 
- Verdadeira grandeza de um segmento de recta. 
- Visibilidades e invisibilidades na representação dos 
sólidos.  

 
3 

Prova de avaliação nº1 (figuras planas III + sólidos III).   
Paralelismo. Paralelismo de rectas e de planos: 

-Recta paralela a um plano; 
-Plano paralelo a uma recta; 
-Planos paralelos (definidos ou não pelos 
traços). 

-Resolver problemas de paralelismo entre 
rectas e planos, e entre planos. 

-Realização de problemas que abordem as várias 
situações-tipo de paralelismo entre recta/plano, 
recta/recta, plano/plano. 
 

 
3 

Ortogonalidade. Perpendicularidade de rectas e de planos: 
-Rectas horizontais perpendiculares e 
rectas frontais perpendiculares; 
-Recta horizontal ou frontal perpendicular 
a uma recta; 
-Recta perpendicular a um plano; 
-Plano perpendicular a uma recta; 
-Rectas oblíquas perpendiculares; 
-Planos perpendiculares. 

-Resolver problemas de 
perpendicularidade e ortogonalidade 
entre rectas e planos, e entre planos. 

-Realização de problemas que abordem as várias 
situações-tipo de perpendicularidade entre recta/plano, 
recta/recta, plano/plano. 

 
5 

Prova de avaliação nº2 (paralelismo + ortogonalidade). 
Problemas 
métricos. 

-Revisão da unidade temática sobre 
intersecções. 
 
Distâncias: 
-Distância entre dois pontos; 
-Distância de um ponto a uma recta; 
-Distância de um ponto a um plano; 
-Distância entre dois planos paralelos. 

-Resolver problemas métricos (distâncias 
e ângulos). 
-Seleccionar o método geométrico 
auxiliar mais adequado à resolução de 
cada problema. 

-O aluno deverá organizar e resumir esta unidade 
temática de acordo com os vários problemas-tipo, 
relacionados com o conteúdo teórico geral a aplicar em 
situações específicas.  
-Articulação e aplicação do conteúdo teórico específico na 
resolução de todos os exercícios de problemas métricos.   
-Escolher adequadamente o processo geométrico que 
permita o aluno simplificar a resolução do problema. 
 

 
6 

 Ficha de avaliação nº3 (problemas métricos - distâncias). 
2º PERÍODO 

Problemas 
métricos. 

Ângulos: 
-Ângulo de uma recta com um plano 
frontal ou com um plano horizontal; 

-Resolver problemas métricos (distâncias 
e ângulos). 
-Seleccionar o método geométrico 

-O aluno deverá organizar e resumir esta unidade 
temática de acordo com os vários problemas-tipo, 
relacionados com o conteúdo teórico geral a aplicar em 

 
6 
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-Ângulo de um plano com um plano frontal 
ou com um plano horizontal; 
-Ângulo de duas rectas concorrentes ou de 
duas rectas enviesadas; 
-Ângulo de uma recta com um plano; 
-Ângulo de dois planos. 

auxiliar mais adequado à resolução de 
cada problema. 

situações específicas.  
-Articulação e aplicação do conteúdo teórico específico na 
resolução de todos os exercícios de problemas métricos.   
-Escolher adequadamente o processo geométrico que 
permita o aluno simplificar a resolução do problema. 
 

 Ficha de avaliação nº4 (problemas métricos - ângulos). 
Secções. -Revisão das unidades temáticas sobre 

representação de sólidos com bases 
situadas em planos projectantes. 
-Secções em sólidos (pirâmides, prismas, 
cones e cilindros) por planos horizontal, 
frontal e de perfil; 
-Secções da esfera por planos 
projectantes; 
-Secções em sólidos (pirâmides e prismas) 
com bases horizontais, frontais ou de perfil 
por qualquer tipo de plano; 
-Truncagem. 

-Determinar secções em sólidos 
(pirâmides, prismas, cones e cilindros) 
produzidas por planos – horizontal, 
frontal e de perfil. 
-Determinar secções de cones, cilindros e 
esfera por planos projectantes.  
-Determinar secções em sólidos 
(pirâmides e prismas) com bases 
horizontais, frontais ou de perfil por 
qualquer tipo de plano. 
-Fazer a truncagem dos sólidos 
resultantes da secção. 

-Representação de sólidos com bases horizontais, frontais 
e de perfil. 
-Determinar a figura de secção utilizando o método dos 
planos paralelos às bases, e o método das geratrizes. 
-Representação do sólido resultante da secção produzida 
pelo plano secante.  

 
12 

Prova de avaliação nº3 (secções). 
Sombras. -Noção de sombra própria, espacial, 

projectada (real e virtual); 
-Direcção luminosa convencional; 
-Sombra projectada de pontos, segmentos 
de recta e recta nos planos de projecção; 
-Sombra própria e sombra projectada de 
figuras planas (situadas em qualquer 
plano) sobre os planos de projecção; 
-Sombra própria e sombra projectada de 
pirâmides, prismas, cones e cilindros, com 
bases horizontais, frontais ou de perfil, nos 
planos de projecção; 
-Planos tangentes às superfícies, cónica e 
cilíndrica, num ponto da superfície, a 
passar por um ponto exterior, e paralelos a 
uma recta. 

-Determinar sombra própria e sombra 
projectada de figuras planas, situadas em 
qualquer tipo de plano, nos planos de 
projecção; 
-Determinar sombra própria e sombra 
projectada de sólidos com bases 
horizontais, frontais ou de perfil, nos 
planos de projecção; 
-Determinar planos tangentes às 
superfícies cónica e cilíndrica 
 

-Determinar a linha separatriz luz/sombra, utilizando em 
alguns casos, o processo de desenho de planos tangentes 
às superfícies cónica e cilíndrica. 
-Determinar a sombra própria e projectada, de figuras 
planas e de sólidos, nos planos de projecção. 
 

 
14 

Prova de avaliação nº4 (sombras). 
Representação -Axonometrias normalizadas. -Desenhar “à mão levantada” sólidos 

em perspectiva; Representar sólidos 
-Desenho de sólidos compostos, no sistema 
axonométrico, em perspectivas normalizadas, a 
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axonométrica 
normalizada. 

em isometria, dimetria e perspectiva 
cavaleira. 

partir de representações triédricas e enunciados 
escritos. 

5 

Prova de avaliação nº5 (estrutura de exame nacional – exercícios I, II e III). 
3º PERÍODO 

Representação 
axonométrica. 

Introdução: -Caracterização; 
                     -Aplicações. 
-Axonometrias ortogonais: Trimetria, 
Dimetria e Isometria. 
- Generalidades. 
Determinação gráfica das escalas 
axonométricas: 
- Rebatimento do plano definido por um 
par de eixos; 
-Rebatimento do plano projectante de um 
eixo; 
-Axonometrias ortogonais normalizadas. 
-Axonometrias oblíquas ou clinogonais: 
Cavaleira e Planométrica. 
-Generalidades. 
-Direcção e inclinação das projectantes. 
-Determinação gráfica da escala 
axonométrica do eixo normal ao plano de 
projecção através do rebatimento do 
plano projectante desse eixo. 
-Axonometrias clinogonais normalizadas. 
-Representação axonométrica de formas 
tridimensionais (sólidos - estudados 
anteriormente – ou formas por eles 
compostas). 
Métodos de construção:  Método das 
coordenadas; Método do paralelepípedo 
circunscrito ou envolvente; Método dos 
cortes. 

- Caracterizar o método de representação 
axonométrico; 
- Caracterizar as axonometrias ortogonais 
e clinogonais; 
- Determinar as escalas axonométricas 
por processos geométricos; 
-Representar, em axonometria, formas 
tridimensionais simples e compostas. 

- Axonometrias ortogonais: determinar graficamente a 
escala axonométrica através, do rebatimento do plano 
definido por um par de eixos, e do rebatimento do plano 
projectante de um eixo. 
- Nas axonometrias clinogonais determinar graficamente a 
escala axonométrica do eixo normal ao plano de 
projecção, através do rebatimento do plano projectante 
desse eixo. 
 
-Representação axonométrica de formas tridimensionais 
simples ou compostas por: 
 
Paralelepípedos rectângulos com as bases ou faces 
paralelas a um dos planos coordenados; 
Pirâmides e prismas regulares e oblíquos de bases 
regulares; 
Cones e cilindros de revolução e oblíquos com bases em 
verdadeira grandeza (só no caso da axonometria 
clinogonal). 
 
-Utilização na representação de formas tridimensionais 
dos vários métodos de construção: 

 Método das coordenadas; 
 Método do paralelepípedo circunscrito ou 

envolvente; 
 Método dos cortes (só no caso da axonometria 

ortogonal). 
 
 

 
14 

Prova de avaliação nº6 (estrutura de exame nacional). 
Revisões. 6 
Prova de avaliação nº7 (estrutura de exame nacional). 
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4.1.2. Critérios de avaliação 
 

 

EXTERNATO MARISTA DE LISBOA 
Grupo de Artes e Tecnologias – Ensino Secundário 

 
Critérios Gerais de Avaliação na Disciplina de  

Geometria Descritiva A  
 

Ano Lectivo 2010/11 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Ensino 

Secundário 
% 

% 

ESCRITA 
85 

 
Prova de Avaliação e/ou Trabalhos 
Práticos a) 
Trabalhos de Casa b) 
Fichas de Avaliação  

 
 

60 
10 
30 

5 
 
Porte e utilização do material 
      

 

SALA AULA 

10 

 
Empenhamento e participação 
Atitudes e valores 
Interesse pela disciplina 
 

 

 

 
TOTAL 

100 
 

  

 
a) Os Trabalhos Práticos têm a mesma ponderação, em termos de percentagem, que as 
Provas de Avaliação. O trabalho que não for entregue dentro do prazo estipulado, será, 
na sua avaliação, penalizado em 25% (sobre a nota final) por cada aula seguinte de 
entrega, tendo como limite três aulas. 
 
b) Consideram-se válidos apenas os Trabalhos de Casa entregues ao professor dentro 
do prazo estipulado. 
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Uma vez que é fundamental que a avaliação do aluno seja feita com base em 

conteúdos e critérios conhecidos, não só pelo professor, a Planificação69, os Critérios de 

Avaliação70 e os Critérios de Correcção71 da disciplina são apresentados aos alunos no 

primeiro dia de aulas, dando estes conhecimento dos mesmos aos Encarregados de 

Educação. A direcção executiva deve dar a conhecer os critérios de avaliação aos vários 

intervenientes, alunos e encarregados de educação, dado que a avaliação por critérios 

constitui referência comum no interior de cada escola.  

Os critérios de avaliação permitem ao aluno tomar conhecimento da sua situação, 

bem como dar às famílias a informação sobre a intenção educativa. 

A avaliação criterial faculta ao professor a posição do aluno face à aprendizagem e às 

competências a desenvolver, que são avaliadas com base em critérios estabelecidos para 

as tarefas e para os diferentes tipos de aprendizagem.  

 

Estes documentos estruturados de acção educativa encontram-se também disponíveis 

para os alunos, na página da disciplina, no portal do Moodle, do Externato Marista de 

Lisboa.72  

 

 

4.1.3. Recursos e materiais na metodologia de ensino  
 

Uma vez que a disciplina de Geometria Descritiva A “tem como intuito desenvolver a 

habilidade espacial dos alunos”73, “as capacidades de ver, perceber, organizar e catalogar 

o espaço envolvente”74, foram utilizados por parte do professor, sempre que pertinente, 

alguns recursos materiais auxiliares que facultam aos alunos uma melhor visualização do 

espaço, revelando-se uma preciosa ajuda na exposição da matéria, facilitando o processo 

de aprendizagem dos alunos.75 

 

                                                
69 Cf. subcap. 4.1.1. 
70 Cf. subcap. 4.1.2. 
71 Cf. Anexo 10. 
72 Disponível em: <http:// extmaristas.crie.fc.ul.pt/>.  
73 Em: <http://pt.wikipedia.org/wiki /Geometria descritiva>. Acesso em: 09 Agosto 2011.   
74 XAVIER & REBELO (2001), p. 3. 
75 Cf. subcap. 2.1.; 2.2. e 4.1. 
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No início de cada unidade de trabalho e sempre que possível, foram utilizados o 

computador e o videoprojector, para o visionamento de apresentações em PowerPoint76 e 

de animações e visualizações de modelos 3D77, referentes aos conteúdos a leccionar. 

 

Relativamente à utilização do quadro tradicional e dos seus meios riscadores, assim 

como os esquadros, réguas, compasso e transferidor adaptados ao quadro, estes foram 

sempre alvo de utilização, durante todas as aulas, uma vez que proporcionam a 

exemplificação prática de exercícios, num primeiro momento, para facilitar uma posterior 

compreensão do conteúdo, numa representação em perspectiva e/ou seguida da 

realização de um exercício em dupla projecção ortogonal.  

Este serve também de recurso a diversas anotações, lições e respectivos sumários.  

 

A professora recorreu também a modelos tridimensionais e/ou objectos do quotidiano 

presentes na sala de aula, como por exemplo um livro ou um dossier, a parede e o chão, 

alusivos aos planos de projecção, uma agulha de tricot, ou mesmo um lápis para 

representar um segmento de recta, um cartão para simbolizar um plano, etc./entre 

outros.78 

 

Sempre que se realizaram exercícios, a professora utilizou material riscador, régua, 

esquadro e compasso, para o auxílio directo na explicação individualizada a um aluno ou a 

um pequeno grupo de alunos. 

                                                
76 Cf. Anexos 6 a 8. 
77 Cf. Anexos 1 a 4.. 
78 Cf. Subcap. 2.2 e Subcap. 4.1. 
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4.1.4. Material necessário ao aluno 

 

A lista do material necessário, a adquirir por cada aluno, para todas as aulas da 

disciplina de Geometria Descritiva A, foi apresentada na primeira aula do ano lectivo, 79 

sendo a seguinte: 

 

- Caderno diário de formato A4, de folhas brancas (tipo máquina); 

- Folhas brancas A4; 

- Lapiseira 0.3 mina H; 

- Lapiseira 0.5 ou 0.7 mina HB; 

- Borracha branca; 

- Canetas pretas para escrever e desenhar; 

- Canetas de feltro de ponta fina e média (2/3 cores); 

- Aristo; 

- Compasso; 

- Régua 30/50 cm; 

- Manual e livro de exercícios da disciplina de Geometria Descritiva A; 80 

 
 
 
4.1.4.1. Caderno diário  
 

O caderno diário da disciplina, tal como referido acima, faz parte da lista de material 

básico a adquirir pelo aluno logo no início das aulas. Apresentando-se sob a forma de um 

dossier de formato A4, de folhas lisas brancas, com separadores por conteúdos 

programáticos.  

No início do ano lectivo, foi explicada aos alunos a importância do caderno diário, uma 

vez que mais do que servir para a identificação de cada aula e registo dos sumários, é um 

documento de estudo para o Ano Lectivo e de preparação para o Exame Nacional. (Figs. 

35 e 36) 

 

 

                                                
79 Cf. Anexo 6. 
80 SANTA-RITA (2008). 
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Fig. 35 - À esquerda, página do Caderno diário de formato A4, de uma aluna da turma 11º5. 

Fig. 36 - À direita, página do mesmo Caderno diário apresentado na figura 1. Fotos da autora.  
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4.2. Unidade leccionada: em torno da representação de sombras 

 

A unidade leccionada trata o tema das Sombras, que faz parte dos conteúdos 

programáticos do programa da disciplina de Geometria Descritiva A, do 11º, inserindo-se 

no módulo 3.19 - Representação Diédrica – Sombras.  

 

 

4.2.1. Sumários das aulas 

 

A totalidade dos sumários correspondentes à unidade proposta foi de 28 lições, 

leccionadas consecutivamente em pares, três vezes por semana.  

O funcionamento das aulas, a metodologia e os recursos didácticos utilizados, seguem 

os mesmos trâmites já referidos, respectivamente no subcapítulo 4.1., 4.1.3. e 4.1.4. 

Apresenta-se em seguida a descrição dos sumários elaborados para cada aula.  

 

 

Lições Sumários 

1 e 2 
- Introdução às Sombras. 
 - Noção de Sombra própria, espacial e projectada (real e virtual). 
- Tipos de fontes luminosa: Direcção Luminosa convencional e Foco luminoso. 

3 e 4 
- Sombra Projectada de pontos nos planos de projecção. 

- Realização de exercícios. 

5 e 6 
- Sombra Projectada de pontos, segmentos de recta e da recta nos planos 
de projecção. 
- Realização de exercícios. 

7 e 8 

- Sombra própria e sombra projectada de figuras planas (situadas em 
qualquer plano) sobre os planos de projecção. 

- Realização de exercícios. 

9 e 10 - Ficha de Trabalho. 

11 e 12 - Sombra própria e sombra projectada de pirâmides, com base (s) horizontal 
(ais), frontal (ais) ou de perfil, nos planos projecção. 
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- Realização de exercícios. 

13 e 14 - Sombra própria e sombra projectada de prismas, com base (s) horizontal 
(ais), frontal (ais) ou de perfil, nos planos de projecção. 

15 e 16 - Ficha de Trabalho. 

17 e 18 - Planos tangentes à superfície cónica - a passar por um ponto exterior, e 
paralelos a uma recta. 
- Realização de exercícios. 

19 e 20 - Sombra própria e sombra projectada de cones com base (s) horizontal (ais), 
frontal (ais) ou de perfil, nos planos de projecção. 
 

21 e 22 - Planos tangentes à superfície cilíndrica, a passar por um ponto exterior, e 
paralelos a uma recta. 
- Realização de exercícios. 

23 e 24 - Sombra própria e sombra projectada de cilindros, com base (s) horizontal 
(ais), frontal (ais) ou de perfil, nos planos de projecção. 

25 e 26 - Ficha de Trabalho. 

27 e 28 - Conclusão da elaboração da Ficha de Trabalho. 

Revisões. 

29 e 20 - Prova de Avaliação. 

 

 

 

 

 4.2.2. Lições nº 13 e 14 - Sombra de prismas 
 
 
É aqui descrita a metodologia, funcionamento, planificação e recursos didácticos 

utilizados nas lições referentes ao conteúdo - Sombra própria e sombra projectada de 

prismas, com base (s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, nos planos de projecção. 
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4.2.2.1. Metodologia 

 

No início da aula introduziu-se o tema a abordar, recorrendo a uma apresentação em 

PowerPoint, onde foram apresentadas algumas imagens ilustrativas, bem como o método 

de determinação da Linha separatriz luz/sombra, sombra própria e projectada de prismas. 

81  

 

De seguida passou-se à explicação e demonstração da determinação da sombra 

própria e projectada de prismas, utilizando uma animação em vídeo feita com software de 

modelação 3D SketchUp.82  

 

Num terceiro momento foi apresentado o enunciado de um exercício prático para os 

alunos resolverem individualmente em Dupla Projecção Ortogonal. 83  

 

Os últimos minutos da aula foram utilizados para a correcção do exercício, realizada a 

partir de uma apresentação em PowerPoint, onde são apresentadas passo a passo, as 

várias etapas da sua resolução.84 

 

No final da correcção, os alunos foram informados do trabalho para casa e foi 

entregue a cada aluno uma folha informativa com a descrição do método utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 C.f. Anexo 8. 
82 C.f. Anexos 3 e 4. 
83 C.f. Anexo 8. 
84 IDEM. 
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4.2.2.2. Plano da aula 

CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS 

OBJECTIVOS METODOLOGIA 
 

DURAÇÃO 
90 min. 

1. Introdução 

- Pretende-se determinar a Sombra 
própria e a sombra projectada de 
prismas, com base (s) horizontal (ais), 
frontal (ais) ou de perfil, nos planos de 
projecção. 

Exposição oral aos 
alunos sobre o 
tema/conteúdo a 
desenvolver, 
apresentação em 
PowerPoint. 

15 

2. Explicação 

Demonstração 

Dotar os alunos de capacidades para:  
- Percepcionar e visualizar no espaço 
Aplicar os processos construtivos da 
representação; 
- Reconhecer e aplicar a normalização 
nos traçados, assim como utilizar os 
instrumentos de desenho e executar os 
traçados; 
- Dominar e aplicar os conceitos 
relativos à determinação de planos 
tangentes a uma superfície cónica; 
- Conhecimento dos fundamentos 
teóricos dos sistemas de representação 
diédrica; dos processos construtivos da 
representação; da normalização. 

Abordagem 
Teórico - Prática 
 
Explicação e 
demonstração do 
tema/conteúdo, com 
recurso a software de 
modelação 3D 
(Sketch Up) e 
projecção da 
respectiva animação. 

20 

3. Exercício 

 
Resolver problemas concretos de 
representação. 

Apresentação do 
enunciado de um 
exercício o tema 
apresentado.  

5 

Cada aluno resolve o 
exercício 
individualmente em 
D.P.O. 

3.1. Resolução 

 

 

 

3.2. Correcção 

• Relacionar métodos e/ou processos  
• Interpretar e descrever verbalmente 
os procedimentos gráficos para a 
realização dos traçados  
• Racionalizar os procedimentos tendo 
em vista a economia nos processos 
usados 
• Privilegiar a participação dos alunos, 
incentivando a sua contribuição com 
sugestões metodológicas de resolução 
do problema 

Resolução do exercício 
passo a passo - 
Apresentação em 
PowerPoint (desenhos 
realizados em Auto 
sketch). 

 
15 
 
 
 
 
15 

4. Realização 

de exercícios 
Realização de exercícios referentes ao 
conteúdo leccionado. 

É entregue a cada 
aluno uma folha 
informativa sobre o 
tema leccionado. 

20 
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4.2.2.3. Recursos e Materiais 

 
 

Discentes: Folhas A4 e A3; Lapiseira; Borracha branca; Canetas de ponta fina de várias 

cores; Lápis de cor; Compasso; Aristo; Manual da disciplina. 85  

 

Docente: Apresentação em Powerpoint; software AutoSketch; software Google 

SketchUp; Computador Portátil; Projector vídeo; Tela branca; Fotocópias da ficha 

Informativa para todos os alunos; quadro; esquadros, réguas, compasso e transferidor 

adaptados ao quadro; e meios riscadores para o quadro, de diversas cores. 

 

 

 

4.2.3. Lições nº 17 e 18 - Planos Tangentes à superfície cónica 

  

O tema aqui leccionado é principalmente utilizado como processo para determinar a 

linha separatriz luz/sombra de um cone, referente ao subcapítulo 3.19.7, do programa da 

disciplina - Sombra própria e sombra projectada de cones e de cilindros, com base (s) 

horizontal (ais), frontal(ais) ou de perfil, nos planos de projecção.  

 

 

 

4.2.3.1. Metodologia  

 

A metodologia didáctica aplicada na leccionação deste conteúdo é similar à referida no 

subcapítulo 4.2.2.1., desde a introdução ao tema, com uma apresentação em PowerPoint86, 

sobre a utilização e aplicação deste processo, à visualização de um modelo 3D e projecção 

da respectiva animação, realizada com o software SketchUp87, passando de seguida para a 

apresentação de um exercício em Dupla Projecção Ortogonal e sua correcção passo a passo, 

                                                
85 SANTA-RITA (2008). 
86 Cf. Anexo 7. 
87 Cf. Anexos 1 e 2. 



 65 

realizada em AutoSketch88, até à realização de diversos exercícios, retirados do manual da 

disciplina. 

                                                
88 Cf. Anexo 7. 
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4.2.2.2. Plano da aula 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

OBJECTIVOS METODOLOGIA  
   

 D
U

RA
ÇÃ

O
 

49
0 

m
in

ut
os

 

1. Introdução 

Pretende-se determinar os planos 
tangentes à superfície cónica paralelos 
a uma direcção dada, que têm como 
aplicação principal determinar as 
geratrizes da linha separatriz 
luz/sombra. 

Exposição oral aos 
alunos sobre o 
tema/conteúdo a 
desenvolver, 
apresentação em 
PowerPoint. 

15 

2. Explicação 

Demonstração 

Dotar os alunos de capacidades para:  
 
- Percepcionar e visualizar no espaço 
Aplicar os processos construtivos da 
representação; 
- Reconhecer e aplicar a normalização 
nos traçados, assim como utilizar os 
instrumentos de desenho e executar os 
traçados; 
- Dominar e aplicar os conceitos 
relativos à determinação de planos 
tangentes a uma superfície cónica; 
- Conhecimento dos fundamentos 
teóricos dos sistemas de representação 
diédrica; dos processos construtivos da 
representação; da normalização. 

Abordagem 
Teórico - Prática 
 
Explicação e 
demonstração do 
tema/conteúdo, com 
recurso a software de 
modelação 3D (Sketch 
Up) e projecção da 
respectiva animação. 

20 

3. Exercício 

 
Resolver problemas concretos de 
representação 

Apresentação do 
enunciado de um 
exercício o tema 
apresentado.  

5 

Cada aluno resolve o 
exercício 
individualmente em 
D.P.O. 

3.1. Resolução 

 

 

 

3.2. Correcção 

• Relacionar métodos e/ou processos  
• Interpretar e descrever verbalmente 
os procedimentos gráficos para a 
realização dos traçados  
• Racionalizar os procedimentos tendo 
em vista a economia nos processos 
usados 
• Privilegiar a participação dos alunos, 
incentivando a sua contribuição com 
sugestões metodológicas de resolução 
do problema 

Resolução do exercício 
passo a passo - 
Apresentação em 
PowerPoint (desenhos 
realizados em Auto 
sketch). 

 
15 
 
 
 
 
15 

4. Realização 

de exercícios 

Realização dos exercícios 142 e 143 da 
página 17 do Manual adoptado (SANTA-
RITA, 2008). 

É entregue a cada 
aluno uma folha 
informativa sobre o 
tema leccionado. 

20 
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4.2.2.3. Recursos e materiais 

 
 

Discentes: Folhas A4 e A3; Lapiseira; Borracha branca; Canetas de ponta fina de várias 

cores; Lápis de cor; Compasso; Aristo; Manual da disciplina89. 

 

Docente: Apresentação em Powerpoint; software Auto sketch; software Google 

sketchUp; Computador Portátil; Projector vídeo; Tela branca; Fotocópias da ficha 

Informativa para todos os alunos; Quadro; esquadros, réguas, compasso e transferidor 

adaptados ao quadro; e meios riscadores para o quadro, de diversas cores. 

  
  

 
4.3. Avaliação 

 
 
A Avaliação é um elemento didáctico deveras importante, transversal a todo este 

empreendimento da prática da docência, devendo acompanhar toda a dinâmica e 

estrutura do Processo de Ensino e Aprendizagem. É através dela que vão sendo 

equiparados os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho conjunto do professor 

e alunos, conforme os objectivos propostos na planificação, a fim de verificar progressos, 

dificuldades e orientar o trabalho para as correcções necessárias. 90 

 

Na nova reorganização curricular, a Avaliação é encarada como parte integrante do 

processo da aprendizagem e como um meio que permite em simultâneo ao professor e 

aluno, recolher e interpretar informação de forma a introduzir medidas que favoreçam 

essa mesma aprendizagem: “a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática 

educativa”. Ou seja, a avaliação fica subaproveitada se não for utilizada também para 

melhorar o ensino. A “avaliação não deve apenas ser feita sobre os alunos, mas deve 

também ser feita para os alunos, para os guiar e potenciar a sua aprendizagem”. 91 

 

                                                
89 SANTA-RITA (2008). 
90 Em: <http://pt.wikipedia.org/wiki /Avaliação_educacional>. Acesso em: 12 Setembro 2011. 
91 IDEM, p.22. 



 68 

A avaliação, envolve portanto, interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os 

processos de ensino e aprendizagem, tendo como principal função ajudar a promover 

e/ou melhorar a formação dos alunos, assentando em vários princípios tais como:  

 

“Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências 

pretendidas, através da utilização de modos e instrumentos de avaliação diversificados; 

Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de auto-avaliação 

regulada, e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; Valorização da 

evolução do aluno, nomeadamente ao longo de cada ciclo; Transparência do processo de 

avaliação, nomeadamente através da clarificação e da explicitação dos critérios 

adoptados; Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação”.92 

 

 

4.3.1. Avaliação dos conteúdos programáticos 

 

A avaliação de cada unidade de trabalho correspondeu aos Critérios de Avaliação93 e 

Correcção94elaborados pelo Grupo de Artes e Tecnologias, do Externato Marista de 

Lisboa, que por sua vez seguem as orientações estabelecidas no Programa da disciplina, 

do Currículo Nacional do Ensino Secundário. A mesma rege-se por três parâmetros 

fundamentais: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

 

Avaliação Diagnóstica – A mesma foi realizada no início da Ano Lectivo, com a 

realização de uma prova de avaliação diagnóstica, servindo de base e regulação do 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos, como uma forma de evitar desvios, 

assegurando mais facilmente o cumprimento do plano traçado na Planificação da 

disciplina, permitindo uma definição clara dos objectivos e competências, bem como as 

eventuais formas de lá chegar. 

 

                                                
92 Cf. Despacho Normativo nº 30/2001, p.22 
93 Cf. Subcap. 4.1.2. 
94 Cf. Anexo 10. 
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Avaliação Formativa – Remete para a prática comum a reflexão contínua do professor 

para aprender e para decidir sobre as condições e modos indutores dessa aprendizagem, 

passando os objectivos definidos de início a converter-se em critérios de análise e 

controlo contínuo de processos.95 

A professora baseou-se na observação dos alunos durante a prática lectiva, 

acompanhando-os ao longo das actividades, durante a realização de exercícios, na 

apresentação e organização do caderno diário, em intervenções orais, nas atitudes e 

valores revelados, na aquisição de conceitos e no comportamento em geral, 

diagnosticando deste modo, as dificuldades individuais de cada um e identificando os 

problemas de aprendizagem.  

Foram também implementadas formas de auto e de hetero-avaliação, uma vez que 

regulam o processo de aprendizagem, neste caso pelo indivíduo que aprende, permitindo 

que este identifique problemas e procure soluções, possibilitando deste modo o alcance 

de objectivos pedagógicos diversos. Aquando da realização da autoavaliação, foram 

relembrados aos alunos os conteúdos leccionados, os objectivos das tarefas e os critérios 

de avaliação, permitindo aos alunos a apropriação dos utensílios de avaliação dos 

professores.96 Com a auto-avaliação é possível prevenir comportamentos de indisciplina, 

através do envolvimento dos alunos em tarefas com sentido para eles próprios, 97 

favorecendo a responsabilização do aluno sobre as suas próprias actividades e o 

desenvolvimento do auto-controlo.98 

Avaliação Sumativa – Consiste na síntese de informações recolhidas sobre o 

desenvolvimento de aprendizagens e competências definidas para a disciplina de 

Geometria Descritiva A, concretizando-se no final de cada período lectivo e ano lectivo e 

contempla essencialmente Provas de Avaliação, Fichas de Avaliação, Trabalhos práticos e 

Trabalhos para Casa. 99 

 

 

 

                                                
95 LEITE, C. & FERNANDES, (2002).  
96 EDIGER (1993). 
97 BARBOSA & ALAIZ ( 1994b) 
98 EDIGER (1993). 
99Cf. subcap. 4.1.1. e 4.1.2.  
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4.4. Unidades de Trabalho - Considerações gerais 
 
 

Ao longo da prática da docência e mais especificamente, desta experiência de 

ensino/aprendizagem, desde a preparação da sua planificação, às metodologias didácticas 

aplicadas e consequente avaliação, abordam-se algumas conclusões e reflexões. 

 

Num primeiro momento, é importante ressalvar que, com o cuidado dedicado à 

planificação, conseguiu-se uma organização mais clara e concisa da estrutura das aulas, 

dos conteúdos a leccionar e respectivos objectivos e competências a desenvolver.  

A relação entre o processo de ensino e o processo de avaliação tem que ser coerente. 

Deve ser bem claro o objecto ou conhecimento a avaliar100, de modo a que tanto os 

alunos como o professor saibam exactamente quais os critérios e competências 

abordados.101 

A preparação de materiais e recursos didácticos auxiliares tem um papel fundamental 

para uma melhor exposição e compreensão das matérias leccionadas, uma vez que 

funcionam como facilitadores do processo de ensino/aprendizagem. A utilização de 

diferentes recursos diversifica as actividades, evitando a rotina e cultiva a motivação dos 

alunos para a aprendizagem. 

No decorrer do processo lectivo, as aulas foram adoptando um ritmo e características 

próprias, das quais podemos deixar alguns apontamentos. 

Estas foram iniciadas com uma breve recapitulação e balanço das aulas anteriores, 

passando de seguida para a preparação dos alunos para novas aprendizagens. São 

descritos os conteúdos, objectivos e conceitos a leccionar, recorrendo ao quadro 

tradicional ou a uma apresentação em PowerPoint.  

De seguida, é explicada a matéria, através de uma demonstração no quadro 

tradicional e/ou projecção vídeo de uma simulação 3D de formas visíveis e palpáveis, o 

que facilita aos alunos a aprendizagem e compreensão dos conteúdos, sem preocupações 

com a sua representação gráfica, nos traçados, anotações e medidas.  

Depois da compreensão a nível espacial dos conteúdos leccionados, é apresentado aos 

alunos um exercício exemplificativo, onde é evitado o excesso de informação transmitida, 
                                                
100 ROLDÃO (2003). 
101Cf. subcap. 4.1.2 e Anexo 11. 
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sendo apresentadas palavra-chave e conceitos, para descrever, passo a passo, a resolução 

do exercício, em Dupla projecção ortogonal. Confirmou-se que os alunos conseguem mais 

espontaneamente desenvolver a capacidade de abstracção e interiorizar as metodologias 

leccionadas, sendo apresentado primeiro um exercício nuclear passo a passo. Ao 

compreenderem visualmente o conceito leccionado, conseguem resolver os exercícios em 

Dupla projecção ortogonal.  

Verificou-se também a importância de dar espaço aos alunos, para desenvolverem nos 

testes e em exercícios propostos a sua capacidade de resolução de problemas aplicando 

os conteúdos leccionados. 

 

Relativamente à Unidade Leccionada e mais especificamente à leccionação das Lições 

apresentadas102, constatou-se que, de uma forma geral, os alunos assimilaram os 

conteúdos leccionados, apresentando algumas dúvidas aquando da realização prática dos 

primeiros exercícios. Estas foram esclarecidas individualmente ou através de nova 

explicação e demonstração da problemática em questão.  

Sempre que necessário, os alunos frequentaram a hora superveniente da 

professora103, de apoio individual, para reforço das suas aprendizagens. 

O balanço das aprendizagens e competências adquiridas no final da unidade 

leccionada foi realizado através de uma avaliação formativa, no acompanhamento e 

observação dos alunos, durante a realização de exercícios e fichas formativas, bem como 

numa avaliação sumativa, na realização de fichas e provas, onde a média geral obtida foi 

de Bom. 

 

No que diz respeito à relação Professora-Alunos, é de salientar que a mesma é 

bastante saudável, de grande proximidade e respeito, dado que existe uma grande 

empatia entre ambas as partes, uma vez que muitos dos alunos já tinham sido alunos da 

professora noutros anos lectivos, mas também, porque foi adoptada uma metodologia 

didáctica estimulante, cativando a atenção dos alunos, evocando a participação de todos 

e disponibilizando sempre espaço para o esclarecimento de dúvidas. 

 

                                                
102 Cf. Subcap. 4.2.2 e 4.2.3. 
103 Cf. Despacho n.º 19117/2008, art.º 5º, n.º 1. 
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”O professor (…) além de um leccionador é um educador, é um aconselhador…É 

alguém que faz uma boa ligação com a família, é um gestor, é alguém capaz de coordenar 

actividades dentro da escola, que é capaz de motivar os alunos”. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
104 MARÇAL GRILO (1996), p.19. 
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Conclusão 
 
 
Com este relatório foram aprofundados os caminhos e as metodologias que podem 

facilitar o processo dinâmico da aprendizagem dos alunos e o crescimento do 

desempenho profissional do professor. 

O acompanhamento e preparação das aulas dadas foram muito importantes para o 

aperfeiçoamento da minha prática de docente uma vez que contribuíram para aprofundar 

os temas da planificação, método e avaliação, funcionamento das aulas, entre outros.  

Desta experiência de ensino-aprendizagem, saiu reforçada a importância da atempada 

planificação das aulas, que não deve ser estanque ou imutável. Esta deve ser construída à 

medida que vai sendo testada no decorrer das aulas, adaptando-se às necessidades que 

surgem ao longo de todo o processo. Considerando as características e necessidades dos 

alunos é possível desenvolver um trabalho cativante e criar um clima profícuo ao 

desenvolvimento pessoal integral dos educandos, valorizando uma abordagem positiva 

no caminho da superação das suas dificuldades.  

É de salientar também o papel de relevo na preparação de todos os materiais e 

recursos auxiliares para uma melhor clareza, fluidez e objectividade da informação 

transmitida à assistência.  

Tendo em conta as dificuldades dos alunos, que se relacionam com a visualização 

espacial e a passagem do abstracto para o concreto, foi adoptada uma metodologia 

didáctica estimulante e diversificada, através de desenhos em perspectiva, realizados no 

quadro tradicional, de projecções vídeo, de uma simulação 3D, ou de um modelo 

tridimensional relativos ao conceito a leccionar, que permitem uma melhor aprendizagem 

e compreensão dos conteúdos. A posterior apresentação da resolução de um exercício 

exemplificativo do conteúdo leccionado, em Dupla Projecção Ortogonal, passo a passo, 

permite aos alunos uma melhor compreensão e assimilação da matéria na prática. Neste 

momento é também evocada a participação de todos e é disponibilizado um espaço para 

o esclarecimento de dúvidas. 

Com a realização deste trabalho, foram também aprofundados os conhecimentos 

sobre a disciplina de Geometria Descritiva, os domínios ao nível da utilização de software 
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de representação gráfica e modelação 3D, bem como o desenvolvimento do espírito 

crítico e a autonomia para uma melhor exposição da matéria. 

 

 Certamente ainda terei um longo caminho a percorrer, mas com este relatório sinto 

que adquiri algumas ferramentas fundamentais que me permitem a evolução como 

pessoa e como docente. 
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Anexos 

 

Os documentos relativos aos anexos estão apresentados em formato digital, 

agregados ao presente Relatório num suporte de CD-ROM. 

 

Anexo 1 – PDF das imagens do modelo 3D sobre Planos Tangentes à superfície cónica, 
realizado com o software SketchUp. 
 
Anexo 2 - Animação do Modelo 3D sobre Planos Tangentes à superfície cónica, realizado 
com o software SketchUp. 
 
Anexo 3 - PDF das imagens do modelo 3D sobre Sombra de Prismas, realizado com o 
software SketchUp. 
 
Anexo 4 – Animação do Modelo 3D sobre Sombra de Prismas, realizado com o software 
SketchUp. 
 
Anexo 5 – PDF das imagens relativas ao exercício sobre Planos Tangentes à superfície 
cónica, realizado com o software AutoSketch.  
 
Anexo 6 – PDF do PowerPoint da 1ª Aula. 
 
Anexo 7 - PDF do PowerPoint sobre Planos Tangentes à superfície cónica. 
 
Anexo 8 – PDF do PowerPoint sobre Sombra própria e projectada de prismas. 
 
Anexo 9 – PDF sobre Marcelino Champagnat. 
 
Anexo 10 - PDF com os Critérios de Correcção da disciplina de Geometria Descritiva A. 
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