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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 2014 

GEOMETRIA DESCRITIVA A  Bloco I            10º Ano 

1. PLANIFICAÇÃO 

DOMÍNIOS GERAIS 
DOMÍNIOS 

ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 
CALENDARIZAÇÃO 

 Saber ser responsável 

 Saber ser autónomo 

 Ser empenhado nas 

tarefas 

 Saber estar na aula 

(postura) 

 Saber ser solidário 

 Adquirir vocabulário 

específico 

 Desenvolver a 

capacidade de 

visualização mental e 

representação gráfica 

de formas reais ou 

imaginárias 

 Saber ter e utilizar 

correctamente os 

materiais e 

instrumentos 

cometidos ao desenho 

rigoroso. 

 Adquirir a noção de 

projeção. 

 Identificar os 

diferentes tipos de 

projeção e os 

métodos de 

representação a 

estudar. 

 Caracterizar os 

métodos de 

representação 

triédrica e diédrica. 

 Representar com 

exatidão sobre 

desenhos que só 

têm duas dimensões 

os objetos que na 

realidade têm três 

e que são 

suscetíveis de uma 

definição rigorosa 

(Gaspard Monge). 

1. Módulo inicial 

2. Sistemas de projeção 

3. Representação 

Diédrica 

3.1. Ponto 

3.2. Segmento de reta 

3.3. Reta 

3.4. Figuras planas I 

 

 

3.5. Planos 

3.6. Interseções I 

3.7. Sólidos I 

3.8. Métodos geom.s 

auxiliares I 

3.9. Figuras planas II 

 

 

3.10. Sólidos II  

3.11. Figuras planas III  

3.12. Sólidos III  

 

1º Período 

 

39 blocos 

 

 

 

 

 

 

2º Período 

 

33 blocos 

 

 

 

 

 

3º Período 

 

23 blocos 

 

NOTA: Serão lecionados no presente ano letivo algumas abordagens a temas do bloco II da disciplina em virtude da 

extensão dos conteúdos do programa curricular. 

2. MÉTODOS DE ESTUDO 

Aconselha-se os alunos a rever os temas que são abordados antes e depois das aulas, recorrendo 

obrigatoriamente à realização autónoma de exercícios nos dias em que têm a disciplina de Geometria 

Descritiva. 

Caso surja alguma dificuldade de aprendizagem pode o aluno recorrer aos apoios fornecidos pela escola, 

informando-se dos horários e frequentando-os. 

Deve o Encarregado de Educação a manter-se atento e informado sobre os progressos do aluno. 


