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Período Objetivos Unidades Programáticas  Aulas previstas 
Nº 
Aulas 

Observações 

1ºP 

• Conhecer a fundamentação teórica 
dos sistemas de representação 
diédrica e axonométrica 
 
  • Identificar os diferentes tipos de 
projeção e os princípios base dos 
sistemas de representação diédrica e 
axonométrica  

 
• Deduzir da descrição exata dos 
corpos as propriedades das formas e 
as suas posições respetivas (Gaspard 
Monge)  
 

 
 

 

Módulo inicial com noções essenciais de Geometria. 

 Introdução à Geometria Descritiva.  

Representação diédrica e triédrica. 

Representação diédrica e triédrica. 

O ponto. 

 A reta. 

Figuras planas I (horizontais, frontais ou de perfil). 
 
Representação do plano.    
 

 

Apresentação 2 

Os diferentes objetivos a 
desenvolver na disciplina 
de GDA não pressupõem 
uma abordagem 
sequencial.  
Esta articulação pode 
concretizar-se a partir de 
diferentes âmbitos de 
decisão nomeadamente 
nos conselhos: de 
Disciplina e de Turma 
privilegiando uma 
abordagem 
transdisciplinar 

Avaliação diagnóstica 2 

Aulas de progressão 
nos conteúdos 

36 

Outras 0 

Avaliação e 
Autoavaliação 

2 

2ºP 

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

 
 
• 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)  

 

Representação do plano Intersecções de planos. 
 
Intersecções de retas com planos. 
 
Métodos geométricos auxiliares (Mudanças de 

planos e rebatimentos)  

Figuras planas II (verticais ou de topo). 

 

 

Avaliação diagnóstica 
 

2 

Aulas de progressão 
nos conteúdos 

36 

Outras 0 

Avaliação e 
Autoavaliação 

2 

3ºP • Conhecer vocabulário específico da Representação de sólidos I (bases horizontais,  Avaliação diagnóstica 2 



 

 

A Coordenadora de Disciplina            A professora 

Lisete Reto                        Vanda Serra 

Portela, 10 de Setembro 2015 

Geometria Descritiva 
  
• Usar o conhecimento dos sistemas 
estudados no desenvolvimento de 
ideias e na sua comunicação 
 
Conhecer aspetos da normalização 
relativos ao material e equipamento de 
desenho e às 
convenções gráficas 
 
• Utilizar corretamente os materiais e 
instrumentos cometidos ao desenho 
rigoroso 
 
• Relacionar-se responsavelmente 
dentro de grupos de trabalho, 
adotando atitudes 
comportamentais construtivas, 
solidárias tolerantes e de respeito 

 

frontais ou de perfil). 
 
Representação de sólidos II (bases em planos 
verticais ou de topo). 
 
Representação de conjunto de sólidos 

Aulas de progressão 
nos conteúdos 

24 

Outras 0 

Avaliação e 
Autoavaliação 

2 


