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ESTÁGIO PEDAGÓGICO MEAV – GRUPO 600 

ANO LETIVO 2019/2020 

10.º ANO, TURMA D, DESENHO A – PLANIFICAÇÃO GLOBAL PARA 5 SESSÕES 
PROFESSOR COOPERANTE: ALBERTO LÍRIO    |    PROFESSORA TITULAR: MARINA PINHO    |    ESTAGIÁRIO: TELMO MOTA  

TEMA DESENHO TAXONÓMICO 

Materiais 
necessários 

- Bloco de desenho A3 ou A4; Prancheta de desenho e molas (se necessário); 3 Lápis de grafite HB, 3B e 6B; Esferográficas; 
Aparos e tinta da china; Caneta de tinta permanente preta; Garrafa de água; Pinceis nº6 e nº12; Pacote de lenços de papel; 
Borracha; Lápis de cor; Camara fotográfica/Smartphone. 

DATA ATIVIDADES TEMPO ATIVIDADES TEMPO FOLLOW UP 

7/2 

Apresentação do tema 
“Desenho taxonómico – 
ferramenta de observação 
rigorosa e analítica da 
natureza.”  

40’ 

Reconhecimento: visita ao espaço 
ajardinado onde se fará o 
levantamento de registos gráficos dos 
espécimes botânicos. Eventual 
levantamento fotográfico. Primeiros 
esquissos 

80’ 
Tratamento fotográfico, 
impressão e trabalho sobre 
as imagens recolhidas 

14/2 
Preparação dos materiais e 
saída da sala 

20’ 

Trabalho de campo. 
30’ de esquissos rápidos 
70’ minutos de desenho taxonómico 
rigoroso 

100’ 

Reflexão sobre os 
desenhos produzidos e 
seleção/apuramento dos 
desenhos em 
desenvolvimento 

21/2 
Preparação dos materiais e 
saída da sala 

20’ 
Trabalho de campo. 
30’ de esquissos rápidos 
70’ de desenho taxonómico rigoroso 

100’ 

Reflexão sobre os 
desenhos produzidos e 
seleção/apuramento dos 
desenhos em 
desenvolvimento 

6/3 
Seleção e aprimoramento dos 
trabalhos 

70’ Avaliação/Reflexão 50’  

13/3 Ajustamento dos trabalhos 60’ Montagem 60’  
 

DESENHO TAXONÓMICO 
NESTA PROPOSTA DE TRABALHO SERÃO ABORDADAS AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

- Educar o olhar de forma a reconhecer e saber valorizar o geral e o particular num determinado objeto, cena, situação; 
- Reconhecer os diferentes contextos experienciados como fonte de estímulos visuais e não visuais, analisando e 
registando graficamente as propriedades físicas dos elementos naturais objeto de estudo; 
- Reconhecer o Desenho como uma das linguagens presentes em diferentes manifestações artísticas contemporâneas. 
- Conhecer e dominar o desenho de observação explorando-o de diferentes modos, através do desenho de contorno, de 
detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, objetivo, figurativo, analítico, diagramático e rigoroso; 
- Estabelecer relações entre alguns dos diferentes elementos da comunicação visual, como a forma, a cor, a textura, o 
volume e caraterísticas distintivas de cada objeto observado/desenhado; 
- Respeitar diferentes modos de expressão plástica recusando estereótipos, preconceitos e o senso comum. 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

- Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica – forma, cor, textura e sua tradução através 
dos elementos que constituem o alfabeto do desenho – o ponto, a linha e a mancha, na análise de objetos de diversa 
natureza elaborando desenhos a partir de contextos reais observados; 
- Justificar autocriticamente o processo de conceção dos seus trabalhos utilizando os princípios e vocabulário específico 
da linguagem visual do Desenho; 
- Desenvolver a capacidade de Interpretar a informação visual e de construir novas imagens a partir do observado, 
agindo seletivamente entre o geral e o pormenor; 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

- Utilizar diferentes modos de registo: traço – intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento –; 
mancha – densidade, transparência, cor e gradação – e técnica mista – combinações entre traço e mancha, entre 
técnicas distintas, colagens. 
- Utilizar suportes diversos e explorar as caraterísticas específicas e possibilidades técnicas e expressivas de diferentes 
materiais: lápis, esferográficas, canetas, aparos, grafites e meios aquosos diversos; 
- Reconhecer desenhos de observação e de os trabalhar de diferentes modos, através do desenho de contorno, 
analítico, gestual, rigoroso, objetivo, figurativo; 
- Produzir registos gráficos com diferentes finalidades: como desenvolvimento de ideias/conceitos; como simulação; 
como registo objetivo; como registo poético. 
- Realizar estudos de formas naturais, mobilizando os elementos estruturais da linguagem do Desenho e suas inter-
relações – forma, cor e volume, textura, escala e estrutura. 
- Aplicar processos de síntese geral ou seletiva, enfatizando ou anulando criticamente certos aspetos formais do 
observado. 

APÊNDICE I 
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ESTÁGIO PEDAGÓGICO MEAV – GRUPO 600 

ANO LETIVO 2019/2020 

 
11.º ANO, TURMA C/C1, GEOMETRIA DESCRITIVA A – PLANIFICAÇÃO GLOBAL PARA 3 SESSÕES 

PROFESSOR COOPERANTE: ALBERTO LÍRIO | ORIENTADORA DE ESTÁGIO: MANUELA FERREIRA | ESTAGIÁRIO: TELMO MOTA 

TEMA INTERSEÇÕES DE RETAS COM SÓLIDOS 
Materiais 
necessários 

Caderno de apontamentos; Esferográficas preta, azul, verde e vermelha; Aristo; Bloco de papel A3; Compasso; 
Lápis 2H; Borracha 

DATA ATIVIDADES TEMPO ATIVIDADES TEMPO FOLLOW UP 

3/3 

1. Apresentação do tema. 
Interseção de qualquer reta com 
qualquer poliedro. 
Conceptualização dos processos e 
extração de procedimentos 
universais.  
2. Exemplificação no quadro de 
exercício de interseção de reta 
oblíqua com pirâmide regular. 
Notações a cores para facilitar a 
identificação sequenciada dos 
processos resolutivos. 

60’ 

Resolução de um exercício-tipo 
semelhante ao apresentado 
(interseção de reta oblíqua com 
pirâmide regular). 

40’ Ficha de 
trabalho de 
interseção de 
retas com 
poliedros para 
resolução 
autónoma 

3. Exemplificação no quadro de 
exercício de interseção de reta 
oblíqua com prisma oblíquo. 
Notações a cores para facilitar a 
identificação sequenciada dos 
processos resolutivos. 

40’ 

Resolução de um exercício-tipo 
semelhante ao apresentado 
(interseção de reta oblíqua com 
prisma oblíquo). 

60’ 

10/3 

1. Interseção de qualquer reta com 
qualquer CONE. Conceptualização 
dos processos e extração de 
procedimentos universais.  
2. Exemplificação no quadro de 
exercício de interseção de reta 
oblíqua com cone regular reto. 
Notações a cores para facilitar a 
identificação sequenciada dos 
processos resolutivos. 

60’ 

Resolução de um exercício-tipo 
semelhante ao apresentado 
(interseção de reta oblíqua com 
cone regular). 

40’ 

Ficha de 
trabalho 
(interseção de 
retas com 
sólidos de 
revolução) 
para resolução 
autónoma 

1. Interseção de qualquer reta com 
qualquer CILINDRO. 
Conceptualização dos processos e 
extração de procedimentos 
universais.  
2. Exemplificação no quadro de 
exercício de interseção de reta 
oblíqua com cilindro oblíquo. 
Notações a cores para facilitar a 
identificação sequenciada dos 
processos resolutivos. 

40’ 

Resolução de um exercício-tipo 
semelhante ao apresentado 
(interseção de reta oblíqua com 
cilindro oblíquo). 

60’ 

APÊNDICE II 
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17/3 

1. Interseção de qualquer reta com 
uma esfera. 
Conceptualização dos processos e 
extração de procedimentos 
universais. 
2. Exemplificação de exercício de 
interseção de uma reta com uma 
esfera. Notações a cores para 
facilitar a identificação 
sequenciada dos processos 
resolutivos. 

60’ 

Aula para avaliação da aquisição 
dos conhecimentos sob a forma 
de uma ficha de trabalho de dois 
exercícios: um de interseção de 
reta com poliedro e outro de 
interseção de reta com sólido de 
revolução. 

60’ 

 

 

 REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA: INTERSEÇÕES DE RETAS COM SÓLIDOS 

NESTA PROPOSTA DE TRABALHO SERÃO ABORDADAS AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS 

OBJETIVOS 

- Representar a interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas (retos ou oblíquos), de base(s) 
regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, 
frontais e/ou de perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou oblíquos), de base(s) 
circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com a esfera. 

PRÉ-REQUISITOS 

10.º ANO 
3.5 Plano 
 3.5.1 Definição do plano por: 
 - 3 pontos não colineares 
 - uma reta e um ponto exterior 
 - duas retas paralelas 
 - duas retas concorrentes (incluindo a sua definição pelos traços nos planos de projeção)  
3.5.2 Retas contidas num plano 
3.5.3 Ponto pertencente a um plano 
 3.5.4 Retas notáveis de um plano: 
 - horizontais 
 - frontais 
 - de maior declive 
 - de maior inclinação 
 3.5.5 Posição de um plano em relação aos planos de projeção 
 Planos projetantes: 
 - paralelo a um dos planos de projeção: horizontal (de nível), frontal (de frente) 
 - perpendicular a um só plano de projeção: de topo, vertical 
 - perpendicular aos dois planos de projeção: de perfil (paralelo ao plano de referência das abcissas) 
 Planos não projetantes: 
 - de rampa (paralelo ao eixo X e oblíquo aos planos de projeção - perpendicular ao plano de referência das abcissas); 
passante (contém o eixo X) 
 - oblíquo (oblíquo em relação ao eixo X e aos planos de projeção) 
 
3.7 Sólidos I 
 3.7.1 Pirâmides (regulares e oblíquas de base regular) e cones (de revolução e oblíquos de base 
circular) de base horizontal, frontal ou de perfil 
 3.7.2 Prismas (regulares e oblíquos de base regular) e cilindros (de revolução e oblíquos de base circular) de bases 
horizontais, frontais ou de perfil 
 3.7.3 Esfera; círculos máximos (horizontal, frontal e de perfil) 
 3.7.4 Pontos e linhas situados nas arestas, nas faces ou nas superfícies dos sólidos 
 
3.6 Interseções (reta/plano e plano/plano) 
3.6.1 Interseção de uma reta projetante com um plano projetante 
3.6.2 Interseção de uma reta não projetante com um plano projetante 
3.6.3 Interseção de dois planos projetantes 
3.6.4 Interseção de um plano projetante com um plano não projetante 
3.6.5 Interseção de uma reta com um plano (método geral) 
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3.6.6 Interseção de um plano (definido ou não pelos traços) com o β24 ou β13 
3.6.7 Interseção de planos (método geral) 
3.6.8 Interseção de um plano (definido ou não pelos traços) com um: 
- plano projetante 
- plano oblíquo 
- plano de rampa 
 
11.º ANO 
3.17 Secções 
 3.17.1 Secções em sólidos (pirâmides, cones, prismas, cilindros) por planos 
 - horizontal, frontal e de perfil 
 3.17.2 Secções de cones, cilindros e esfera por planos projetantes 
 3.17.3 Secções em sólidos (pirâmides e prismas) com base(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil por qualquer tipo de 
plano 
 

ORIENTADORA DE ESTÁGIO: MANUELA FERREIRA  |  PROFESSOR COOPERANTE: ALBERTO LÍRIO 
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               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA – 2019/2020 
 

PLANO DE AULA 
 
11º Ano | Turma C/C1                                                                                   Ano letivo 2019 | 2020 
 
Dia 03 / 03 / 2020                                                                                               Hora: 14h25 / 16h15 
 
Estagiário: Telmo Mota                                                             Disciplina: Geometria Descritiva A 

 

Caraterização das turmas  

• Turma C: 
Constituída por 14 alunos, sendo 4 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

• A média de idades é de 16 anos.  

• Nenhum dos alunos ficou retido em algum momento do seu percurso escolar. 

• Ao nível do saber ser / saber estar, os alunos da turma, apesar de trato fácil e de revelarem espírito 
de grupo, revelam - de um modo geral - alguma dificuldade de concentração e foco nas atividades da 
aula. Tal reflete-se em baixa produtividade nas atividades práticas. Existem quatro alunos que se 
destacam no quesito da produtividade, o que provoca alguma arritmia na aula, com alunos, a dado 
momento, trabalhando em diferentes problemas propostos.  

• Ao nível do saber / saber fazer, a turma é heterogénea, apresentando diferentes ritmos de trabalho e 
aprendizagem: destaca-se um pequeno grupo de alunos com bom aproveitamento - que revela a 
existência de um conhecimento sólido dos conteúdos programáticos do 10.º ano, empenho e vontade 
de aprender e trabalhar e maior facilidade de aquisição, compreensão e operacionalização de 
conhecimentos. Os restantes revelam algumas dificuldades, que derivam em grande parte da pouca 
consolidação dos conteúdos programáticos do 10.º ano. Face a estas dificuldades estes alunos não 
encetam grandes esforços por resgatar os temas menos consolidados do 10.º ano e vão como que 
entrando numa espécie de “modo de sobrevivência”, tentando compreender os novos conteúdos 
apresentados pelo docente. Todavia, esse esforço sai muitas vezes gorado pela progressividade 
evidente da disciplina. Por exemplo, de que serve a um aluno um pleno conhecimento dos conceitos e 
processos resolutivos relacionados com os problemas de sombras, quando tem dificuldades e falha na 
representação do sólido apresentado no enunciado e do qual teria de determinar as sombras própria 
e projetada? 
 

• Turma C1: 
Constituída por 9 alunos, sendo 5 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. 

• A média de idades é de 17 anos. 

• Dois alunos foram alvo de retenções ao longo do seu percurso escolar: um ficou retido uma vez, e 
outro, duas. 

• Uma aluna ficou retida à disciplina no ano letivo anterior. 

• Ao nível do saber ser / saber estar, os alunos manifestam um perfil um pouco mais discreto que os 
colegas da turma C, são menos interventivos e comunicativos, o que dificulta a perceção do docente 
relativamente à forma como estes seguem as dinâmicas da aula. 

• Ao nível do saber / saber fazer, a turma é homogénea nas dificuldades que os seus membros 
demonstram, quer na aquisição dos conteúdos programáticos do 11.º ano, quer na aplicação dos 
mesmos na resolução dos problemas propostos. Ao nível dos conteúdos programáticos do 10.º ano – 
pré-requisito essencial para a compreensão dos discursos ligados às novas competências a adquirir e 

APÊNDICE III 
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para a consequente obtenção de um aproveitamento positivo –, a turma revela grande 
desconhecimento. Tal compromete severamente o seu desempenho em aula e explica a sua postura 
mais discreta e até alheada das atividades letivas. Os alunos não se empenham verdadeiramente na 
identificação e superação das suas dificuldades, não as expõem ou demonstram interesse em melhorar 
e revelam até problemas quanto à persistência, autonomia e autoconfiança. Como consequência 
destes fatores a média da turma à disciplina é negativa, inclusive, nas restantes disciplinas o 
aproveitamento cifra-se, na generalidade, por classificações negativas ou positivas baixas. 

 

Domínio 

2.17. Interseções de retas com sólidos 
- Representar a interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas (retos ou oblíquos), 
de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces situadas em 
planos horizontais, frontais e/ou de perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou oblíquos), de 
base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com a esfera. 

 

Conteúdos 

Criar situações que envolvam uma ou mais superfícies no espaço; seus limites e projeções. 
Representar, pelas suas projeções, polígonos horizontais, frontais e/ou de perfil. 
Concretizar a noção de projeção em Verdadeira Grandeza.  
Compreender e concretizar a noção de perpendicularidade associada à altura de sólidos 
(retas perpendiculares a planos onde se inscrevem bases de sólidos). 
Representar, pelas suas projeções, pirâmides, prismas e paralelepípedos com base(s) 
pertencente(s) a planos frontais, horizontais ou de perfil. 
Compreender e concretizar a visibilidade e invisibilidade de segmentos de reta / arestas. 
Saber conduzir um plano projetante por uma reta dada. 
Saber determinar a secção produzida num poliedro por um plano projetante, inclusive saber identificar e 
determinar pontos problemáticos da secção (pontos da secção situados em arestas de perfil). 
Saber identificar os pontos de entrada e saída de uma reta num poliedro, como produto da 
concorrência da mesma com a secção produzida por um plano por si conduzido, no poliedro. 
Conhecer as convenções gráficas a aplicar na resolução de problemas envolvendo interseção de 
retas com sólidos. 

 

Contextualização dos conteúdos 

Consolidação de conhecimentos através da análise e interpretação de formas no espaço; visualização, 
entendimento e organização mental; síntese dos elementos que compõem a realidade espacial; 
representação de formas e superfícies geométricas; adquirir e consolidar meios e processos de 
representação gráfica, desenvolvendo raciocínios que permitam a correta interpretação espacial, a partir 
de uma representação rigorosa bidimensional; sistematizar processos de representação rigorosa das 
formas do espaço, num plano; tradução direta de formas / criação de formas inexistentes, utilizando 
matéria e meios bidimensionais próprios da atividade de projetista e viabilizando a apresentação ou 
comunicação de ideias e a experimentação visual e construtiva, através da explicitação rigorosa de objetos 
tridimensionais (pirâmides e prismas). Enfim: "Representar, com exatidão, sobre desenhos que só têm 
duas dimensões, os objetos que na realidade têm três dimensões e que são suscetíveis de uma definição 
rigorosa" (Gaspard Monge) 
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Objetivos  

Objetivo 1: Representar, pelas suas projeções, qualquer dos tipos de poliedros: pirâmides, prismas e 
paralelepípedos, com base(s) pertencente(s) a planos frontais, horizontais ou de perfil. Compreender e 
concretizar a noção de perpendicularidade associada à altura de sólidos 
Objetivo 2: Compreender e concretizar visibilidade/invisibilidade de arestas. 
Objetivo 3: Compreender o conceito de interseção de retas com sólidos. 
Objetivo 4: Conhecer e aplicar o processo resolutivo para a determinação dos pontos de interseção de 
retas com poliedros, nomeadamente o pré-requisito mais importante: secções em poliedros por planos 
projetantes. 
Objetivo 5: Conhecer as diferenciações gráficas e convenções a aplicar na resolução dos problemas de 
interseção de retas com sólidos. 

 

Sumário 

Introdução ao conceito de interseção de uma reta com um sólido. 
Síntese explicativa e exemplificativa da interseção de uma reta com qualquer poliedro – tomada de 
generalizações universais. 
Componente prática: Interseção de uma reta qualquer com um poliedro. 

 

Estratégias 

Será feita a introdução adequada ao tema de interseções de retas com sólidos, com ilustrações que 
ajudem a compreender o conceito e os processos a empreender para a resolução de qualquer variante. 
Será exemplificado no quadro branco um exercício de interseção de uma reta com um poliedro. 
Após o momento exemplificativo, a sessão passará a ser prática, com a proposta de um exercício para os 
alunos resolverem. Neste momento o docente monitorizará o desempenho dos alunos. Será distribuída 
uma ficha de trabalho para ser resolvida em aula e em casa. 

 

Recursos 

Modelos, se disponíveis e espaço envolvente / Memória visual. 
Quadro branco e respetivo material: Marcadores, régua, esquadro/transferidor e compasso, ficha de 
trabalho a distribuir pelos alunos. 

 

Material/instrumentos necessários para o aluno 

Papel e materiais de registo rigoroso: régua, aristo, lápis, borracha, compasso, caderno de registos, 
canetas de várias cores. 

 

Instrumentos de avaliação 

A avaliação terá por objetos a concentração, empenho / participação, os processos replicados e/ou 
aplicados nos trabalhos, as operações realizadas e os produtos alcançados, bem como atitudes e 
comportamentos observados. 
Assiduidade / pontualidade; Correta utilização dos instrumentos adequados e sua manutenção.  
No final do domínio será proposta aos alunos a resolução de uma questão de aula – formativa – como 
forma de avaliar os conhecimentos adquiridos sobre os conteúdos apresentados. 
 
Boas práticas de trabalho: Qualidade e desenvoltura na resolução das propostas de trabalho a partir de 
situações/problemas-tipo já apresentados na aula. Quando solicitada, capacidade de explicar processos 
utilizados na resolução de problemas; Capacidade de aplicar conhecimentos já adquiridos na resolução 
de novos problemas e na aprendizagem de novas matérias; Respostas a perguntas diretas. 
Caderno diário / dossiê do aluno com registos escritos sobre os temas apresentados, nomeadamente 
generalizações/sistematizações e correspondentes narrativas processuais.  

ORIENTADORA DE ESTÁGIO: MANUELA FERREIRA  |  PROFESSOR COOPERANTE: ALBERTO LÍRIO 
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               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA – 2019/2020 

 

PLANO DE AULA 
 
11º Ano | Turma C/C1                                                                                   Ano letivo 2019 | 2020 
 

Dia 10 / 03 / 2020                                                                                               Hora: 14h25 / 16h15 
 

Estagiário: Telmo Mota                                                             Disciplina: Geometria Descritiva A 

 

Caraterização das turmas  
• Turma C: 

Constituída por 14 alunos, sendo 4 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

• A média de idades é de 16 anos.  

• Nenhum dos alunos ficou retido em algum momento do seu percurso escolar. 
• Ao nível do saber ser / saber estar, os alunos da turma, apesar de trato fácil e de revelarem espírito de grupo, 

revelam - de um modo geral - alguma dificuldade de concentração e foco nas atividades da aula. Tal reflete-se 
em baixa produtividade nas atividades práticas. Existem quatro alunos que se destacam no quesito da 
produtividade, o que provoca alguma arritmia na aula, com alunos, a dado momento, trabalhando em diferentes 
problemas propostos.  

• Ao nível do saber / saber fazer, a turma é heterogénea, apresentando diferentes ritmos de trabalho e 
aprendizagem: destaca-se um pequeno grupo de alunos com bom aproveitamento - que revela a existência de 
um conhecimento sólido dos conteúdos programáticos do 10.º ano, empenho e vontade de aprender e trabalhar 
e maior facilidade de aquisição, compreensão e operacionalização de conhecimentos. Os restantes revelam 
algumas dificuldades, que derivam em grande parte da pouca consolidação dos conteúdos programáticos do 
10.º ano. Face a estas dificuldades estes alunos não encetam grandes esforços por resgatar os temas menos 
consolidados do 10.º ano e vão como que entrando numa espécie de “modo de sobrevivência”, tentando 
compreender os novos conteúdos apresentados pelo docente. Todavia, esse esforço sai muitas vezes gorado 
pela progressividade evidente da disciplina. Por exemplo, de que serve a um aluno um pleno conhecimento dos 
conceitos e processos resolutivos relacionados com os problemas de sombras, quando tem dificuldades e falha 
na representação do sólido apresentado no enunciado e do qual teria de determinar as sombras própria e 
projetada? 
 

• Turma C1: 
Constituída por 9 alunos, sendo 5 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. 

• A média de idades é de 17 anos. 

• Dois alunos foram alvo de retenções ao longo do seu percurso escolar: um ficou retido uma vez, e outro, duas. 

• Uma aluna ficou retida à disciplina no ano letivo anterior. 
• Ao nível do saber ser / saber estar, os alunos manifestam um perfil um pouco mais discreto que os colegas da 

turma C, são menos interventivos e comunicativos, o que dificulta a perceção do docente relativamente à forma 
como estes seguem as dinâmicas da aula. 

• Ao nível do saber / saber fazer, a turma é homogénea nas dificuldades que os seus membros demonstram, quer 
na aquisição dos conteúdos programáticos do 11.º ano, quer na aplicação dos mesmos na resolução dos 
problemas propostos. Ao nível dos conteúdos programáticos do 10.º ano – pré-requisito essencial para a 
compreensão dos discursos ligados às novas competências a adquirir e para a consequente obtenção de um 
aproveitamento positivo –, a turma revela grande desconhecimento. Tal compromete severamente o seu 
desempenho em aula e explica a sua postura mais discreta e até alheada das atividades letivas. Os alunos não 
se empenham verdadeiramente na identificação e superação das suas dificuldades, não as expõem ou 
demonstram interesse em melhorar e revelam até problemas quanto à persistência, autonomia e autoconfiança. 
Como consequência destes fatores a média da turma à disciplina é negativa, inclusive, nas restantes disciplinas 
o aproveitamento cifra-se, na generalidade, por classificações negativas ou positivas baixas. 

 

APÊNDICE IV 
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Domínio 
2.17. Interseções de retas com sólidos 
- Representar a interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas (retos ou 
oblíquos), de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de 
perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces situadas 
em 
planos horizontais, frontais e/ou de perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos ou 
oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de 
perfil. 
- Representar a interseção de uma reta com a esfera. 

 

Conteúdos 
Criar situações que envolvam uma ou mais superfícies no espaço; seus limites e projeções. 

Representar, pelas suas projeções, polígonos horizontais, frontais e/ou de perfil. 
Concretizar a noção de projeção em Verdadeira Grandeza.  

Compreender e concretizar a noção de perpendicularidade associada à altura de sólidos 
(retas perpendiculares a planos onde se inscrevem bases de sólidos). 

Representar, pelas suas projeções, pirâmides, prismas e paralelepípedos com base(s) 
pertencente(s) a planos frontais, horizontais ou de perfil. 

Compreender e concretizar a visibilidade e invisibilidade de segmentos de reta / arestas. 
Saber conduzir um plano projetante por uma reta dada. 

Saber determinar a secção produzida num poliedro por um plano projetante, inclusive saber 
identificar e determinar pontos problemáticos da secção (pontos da secção situados em 

arestas de perfil). 
Saber identificar os pontos de entrada e saída de uma reta num sólido de revolução, como 
produto da concorrência da mesma com a secção produzida por um plano por si conduzido 

que produz uma secção circular ou triangular. 
Conhecer as convenções gráficas a aplicar na resolução de problemas envolvendo 

interseção de retas com sólidos. 

 

Contextualização dos conteúdos 
Consolidação de conhecimentos através da análise e interpretação de formas no espaço; 
visualização, entendimento e organização mental; síntese dos elementos que compõem a 
realidade espacial; representação de formas e superfícies geométricas; adquirir e consolidar 
meios e processos de representação gráfica, desenvolvendo raciocínios que permitam a correta 
interpretação espacial, a partir de uma representação rigorosa bidimensional; sistematizar 
processos de representação rigorosa das formas do espaço, num plano; tradução direta de 
formas / criação de formas inexistentes, utilizando matéria e meios bidimensionais próprios da 
atividade de projetista e viabilizando a apresentação ou comunicação de ideias e a 
experimentação visual e construtiva, através da explicitação rigorosa de objetos 
tridimensionais (pirâmides e prismas). Enfim: "Representar, com exatidão, sobre desenhos que 
só têm duas dimensões, os objetos que na realidade têm três dimensões e que são suscetíveis 
de uma definição rigorosa" (Gaspard Monge) 
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Objetivos  
Objetivo 1: Representar, pelas suas projeções, qualquer dos tipos de sólidos de revolução, com 
base(s) pertencente(s) a planos frontais, horizontais ou de perfil. Compreender e concretizar a 
noção de perpendicularidade associada à altura de sólidos 
Objetivo 2: Compreender e concretizar visibilidade/invisibilidades na representação do sólido 
e da própria secção produzida pelo plano auxiliar. 
Objetivo 3: Compreender o conceito de interseção de retas com sólidos. 
Objetivo 4: Conhecer e aplicar o processo resolutivo para a determinação dos pontos de 
interseção de retas com sólidos de revolução, nomeadamente o pré-requisito mais importante: 
secções em sólidos de revolução por planos paralelos à(s) sua(s) base(s) ou por planos que 
contenham a reta dada e o vértice principal (cones regulares ou oblíquos), ou por planos que 
contenham a reta dada e uma outra paralela ao eixo do sólido (cilindros regulares ou oblíquos. 
Secções em esferas, por qualquer plano. 
Objetivo 5: Conhecer as diferenciações gráficas e convenções a aplicar na resolução dos 
problemas de interseção de retas com sólidos. 

 
Sumário 

Introdução ao conceito de interseção de uma reta com um sólido de revolução. 
Síntese explicativa e exemplificativa da interseção de uma reta com qualquer sólido de 
revolução – tomada de generalizações universais. 
Componente prática: Interseção de uma reta qualquer com um cone, com um cilindro e com 
uma esfera. 

 

Estratégias 
Será feita a introdução adequada ao tema de interseções de retas com sólidos, com ilustrações 
que ajudem a compreender o conceito e os processos a empreender para a resolução de 
qualquer variante. 
Será exemplificado no quadro branco um exercício de interseção de uma reta com um cone, de 
uma reta com um cilindro e de uma reta com uma esfera. 
Após o momento exemplificativo, a sessão passará a ser prática, com a proposta de dois 
exercícios para os alunos resolverem (Um de interseção de reta com cone e outro de interseção 
de reta com cilindro. Neste momento o docente monitorizará o desempenho dos alunos. Será 
distribuída uma ficha de trabalho para ser resolvida em aula e em casa. 

 

Recursos do docente 
Modelos, se disponíveis e espaço envolvente / Memória visual. 
Quadro branco e respetivo material: Marcadores, régua, esquadro/transferidor e compasso, 
ficha de trabalho a distribuir pelos alunos. 

 

Material/instrumentos necessários para o aluno 
Papel e materiais de registo rigoroso: régua, aristo, lápis, borracha, compasso, caderno de 
registos, canetas de várias cores. 
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Instrumentos de avaliação 
A avaliação terá por objetos a concentração, empenho / participação, os processos replicados 
e/ou aplicados nos trabalhos, as operações realizadas e os produtos alcançados, bem como 
atitudes e comportamentos observados. 
Assiduidade / pontualidade; Correta utilização dos instrumentos adequados e sua manutenção.  
No final do domínio será proposta aos alunos a resolução de uma questão de aula – formativa 
– como forma de avaliar os conhecimentos adquiridos sobre os conteúdos apresentados. 
 
Boas práticas de trabalho: Qualidade e desenvoltura na resolução das propostas de trabalho a 
partir de situações/problemas-tipo já apresentados na aula. Quando solicitada, capacidade de 
explicar processos utilizados na resolução de problemas; Capacidade de aplicar 
conhecimentos já adquiridos na resolução de novos problemas e na aprendizagem de novas 
matérias; Respostas a perguntas diretas. 
Caderno diário / dossiê do aluno com registos escritos sobre os temas apresentados, 
nomeadamente generalizações/sistematizações e correspondentes narrativas processuais.  

ORIENTADORA DE ESTÁGIO: MANUELA FERREIRA  |  PROFESSOR COOPERANTE: ALBERTO LÍRIO 
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10-03-2020                     GEOMETRIA DESCRITIVA A – TURMA 11.ºC/C1                    ANO 
LETIVO 2019/2020 

 
FICHA DE TRABALHO SOBRE O DOMÍNIO DE INTERSEÇÃO DE RETAS COM SÓLIDOS 
 
 
INTERSEÇÃO DE RETAS COM PIRÂMIDES E COM PRISMAS 

 
1. Representar uma pirâmide regular com 7cm de altura, sabendo que A(2;0;3) e C(-4;0;5) são 
vértices opostos da base [ABCD], quadrada e frontal. 
Determinar a interseção da reta fronto-horizontal h, com 3cm de cota e 2cm de afastamento. 
 
2. Representar a pirâmide do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta oblíqua r, passante num ponto com -6cm de abcissa, fazendo as 
suas projeções frontal e horizontal 30º(a.e.) e 45º(a.e.), respetivamente. 
 
3. Representar uma pirâmide cuja base é o pentágono regular [PQRST], horizontal, inscrito numa 
circunferência com 3,5cm de raio e centro em O(2;5;1), sendo fronto-horizontal o seu lado de maior 
afastamento. V(-4;7;8) é o vértice principal do sólido. 
Determinar a interseção da reta horizontal n, que tem traço em F(-5;0;2,5) e faz 45º(a.e.). 
 
4. Representar a pirâmide do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta vertical v, que tem 1cm de abcissa e 5,5cm de afastamento. 
 
5. Representar um prisma cuja base de menor cota é o triângulo equilátero horizontal [DEF], inscrito 
numa circunferência com 3cm de raio e centro em Q(-4;4;1). D tem -6cm de abcissa e é o vértice que 
se situa mais à direita. As arestas laterais são frontais, fazem 50º(a.e.) e medem 10cm. 
Determinar a interseção da reta frontal f, que tem traço em H(3;4;0) e faz 50ºad. 
 
6. Representar o prisma do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta de perfil p, cujos traços são F(-2;0;7) e H(-2;9;0). 
 
7. Representar um paralelipípedo cuja base de maior afastamento é o retângulo frontal [KLMN], 
conhecendo K(0;5;2) e N(-3;5;0) e sabendo que o lado maior do retângulo mede 4,5cm. A outra base 
situa-se no PFP. As arestas laterais são paralelas ao β2/4, fazendo as suas projeções frontais 
60º(a.e.). 
Determinar a interseção da reta s, que tem traço frontal em F(4;0;6), fazendo as suas projeções frontal 
e horizontal 20º(a.e.) e 35º(a.d.), respetivamente. 
 
8.Representar o prisma do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta de perfil q, passante, que contém o ponto P(-1;2;4). 
 
 
 
 

APÊNDICE V 
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INTERSEÇÃO DE RETAS COM CONES, CILINDROS E ESFERAS 

 
9. Representar um cone de revolução com 8cm de altura, cuja base é frontal, tem 3,5cm de raio e 
centro em O(-2;1;5). 
Determinar a interseção da reta vertical v, que tem -2cm de abcissa e 3cm de afastamento. 
 
10. Representar o cone do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta a, que tem traço frontal em F(-8;0;7), fazendo as suas projeções 
frontal e horizontal 35º(a.d.) e 25º(a.e.), respetivamente. 

11. Representar um cone cuja base é horizontal, com 3,5cm de raio e centro em Q(4;6;7), sendo V(-
2;1;0) o seu vértice. 
Determinar a interseção da reta horizontal n, que contém N(-3;7;5) e faz 35º(a.d.). 
 
12. Representar o cone do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta frontal f, que tem traço em H(6;3;0) e faz 40º(a.d.). 
 
13. Representar o cone do exercício 11. 
Determinar a interseção da reta de perfil p, cujos traços são F(2;0;12) e H(2;10;0). 
 
14. Representar um cilindro de revolução com 5cm de altura e bases horizontais com 3cm de raio, 
tendo a de menor cota centro em X(4;4;2). 
Determinar a interseção da reta b, de perfil, passante, que contém K(5,5;5;3,5). 
 
15. Representar um cilindro com bases horizontais de 3cm raio e centros em O(4;3;0) e O’(0;7;6). 
Determinar a interseção da reta de topo t, que contém T(1,5;2;4). 
 
16. Representar o cilindro do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta vertical v, que tem 2cm de abcissa e 7cm de afastamento. 
 
17. Representar o cilindro do exercício 15. 
Determinar a interseção da reta s, que contém P(3;5;2) e é paralela ao β1/3, fazendo a sua projeção 
horizontal 30º(a.e.). 
 
18. Representar a esfera que tem centro em O(1;4;5) e 2,5cm de raio. 
Determinar a interseção da reta fronto-horizontal h, com 4cm de cota e 2,5cm de afastamento. 
 
19. Representar a esfera do exercício anterior. 
Determinar a interseção da reta vertical v, que tem abcissa nula e 3cm de afastamento. 
 
20. representar a esfera do exercício 18. 
Determinar a interseção da reta r, que contém R(4;7;1), fazendo as suas projeções frontal e horizontal 
45º(a.d.) e 35º(a.e.), respetivamente. 
 
21. Representar a esfera do exercício 18. 
Determinar a interseção da reta de perfil p, passante, que contém P(0;2,5;2). 
 
 
 
Autoria: António Galrinho | https://antoniogalrinho.wordpress.com/geometria/manual-de-geometria-
descritiva/ 



XV 
 

               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA – 2019/2020 
 

 

11.º C/C1 – GEOMETRIA DESCRITIVA A  

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO SOBRE A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE O TEMA DE 

INTERSEÇÃO DE RETAS COM SÓLIDOS 

Findas as aulas dedicadas ao tema de interseção de retas com sólidos está na altura de fazermos 

uma reflexão sobre a aquisição das competências inerentes à resolução de problemas sobre o 

tema supracitado e postura dentro e fora da sala de aula. 

Os meus níveis de desempenho quanto ao 
conhecimento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Representação do sólido dado: poliedros            

Representação do sólido dado: sólidos de 
revolução 

           

Identificação e aplicação do processo resolutivo 
adequado a interseção de retas com poliedros 

           

Identificação e aplicação do processo resolutivo 
adequado a interseção de retas com sólidos de 
revolução 

           

Representação das invisibilidades: trecho da reta 
no interior do sólido e trechos da reta ocultos por 
interposição do sólido 

           

Observação das convenções gráficas usuais            

 

Os meus níveis de desempenho quanto à 
postura intra e extra aula 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fui assíduo    

Fui pontual    

Fui portador de todo o material necessário para a 
aula 

   

Quão estive atento e concentrado            

Como avalio a qualidade das minhas 
intervenções/questões 

           

Como avalio a qualidade dos meus registos 
pessoais sobre as aulas 

           

Como avalio o meu nível de compreensão sobre os 
temas abordados nas aulas 

           

Qual a qualidade do meu trabalho extra-aula sobre 
os conteúdos programáticos abordados, aplicando-
os, por exemplo, na resolução dos exercícios 
propostos? 

           

NOME:____________________________________________ N.º____ TURMA:____ DATA:___________ 
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               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA – 2019/2020 
 

 

11.º C/C1 – GEOMETRIA DESCRITIVA A  

FICHA DE AVALIAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO SOBRE O TEMA DE 

INTERSEÇÃO DE RETAS COM SÓLIDOS 

 

Findas as aulas dedicadas ao tema de interseção de retas com sólidos está na altura de fazermos 

uma avaliação sobre o desempenho do estagiário 

 

Nível de conhecimento sobre o tema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Domínio dos temas lecionados            

Clareza na comunicação dos temas e processos            

Desempenho no acompanhamento das dúvidas            

Informação sobre os trabalhos propostos            

Nível de preocupação e respeito            

Promove um ambiente disciplinado            

Gestão do tempo             

Empatia            

 

 

NOME:____________________________________________ N.º____ TURMA:____ DATA:___________ 
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 Ano letivo 2019-2020 

 

07/02/2020 | DESENHO A – 10.º D 

DESENHO TAXONÓMICO 

 

“A observação dos dados naturais torna-se mais precisa, mais curiosa, mais maravilhada e sobretudo o 

observável, o perceptível adquirem maior credibilidade, um maior grau de realidade no que respeita ao 

enunciado e descrito nos textos.” 

“Ver pelo Desenho”, Manfredo Massironi, 1982 

 

C. Clusius, Lilium montarum e Hyacinthus stellates, da «Rariorum plantarum historia», 1601 

 

APÊNDICE VIII 
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“[…] Observar é contentarmo-nos em ver. Com ver sistematicamente pouca coisa (de cada vez). Com ver, o 

que na riqueza um pouco confusa da representação, pode ser analisado, reconhecido por todos, e por esse 

meio receber um nome que qualquer um poderá entender. […] As representações visuais, separadas, despidas 

de qualquer semelhança, depuradas inclusive das cores, fornecem finalmente à história natural o que 

constitui o seu objeto: ou o que essa transferirá na língua bem feita que é a sua intenção construir”. 

(Foulcault, 1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A imagem anterior mostra como as imagens com objetivos taxonómicos, embora parecendo cópias de 

plantas reais, são de facto montagens explicativas das suas qualidades formais e operativas, e assumem 

ainda um valor emblemático – um desenho que não pretende representar as caraterísticas individuais de um 

representante da espécie, mas sim o conjunto de elementos que tornam a espécie do sujeito representado, 

única entre outras. 

A IMAGEM, SUBSTITUTO DO OBJETO 

Os textos de história natural são acompanhados por uma imensa produção gráfica sem veleidades estéticas, 

mas tratada com minuciosas atenções, de pesquisa e adaptações dos meios gráficos, de paciência e 

sistematização das formas representadas. Tal constitui uma prática do desenho baseado em regras não 

declaradas, mas sempre respeitadas e reconhecíveis. O desenho taxonómico surge assim como um 

substituto do objeto desenhado, apresentando caraterísticas emblemáticas, típicas e exemplares, porque os 

traços constitutivos e diferenciadores releváveis visualmente são apresentados segundo múltiplos pontos de 

vista simultâneos. 
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A imagem parece una. A planta representada, à primeira vista, pode parecer uma simples representação 

mimética, mas observando atentamente podemos verificar que as flores são apresentadas, umas 

desabrochadas, outras em botão, umas de frente e outras de perfil, e as folhas, a sua ligação ao caule e as 

raízes surgem sob os pontos de vista mais expressivos, ou caraterísticos. Então damo-nos conta que a 

imagem que à primeira vista parecia tão realista, é de facto uma montagem previamente pensada e não 

representa uma planta existente, mas a soma das caraterísticas distintivas daquela espécie. A habilidade do 

desenhador assenta então na sua capacidade incorporar a quarta dimensão – o tempo – no seu trabalho, 

representando os vários estádios que uma determinada planta passa na sucessão das estações. Com efeito, a 

partir da realidade observada, para atingir uma representação idealizada de uma determinada espécie, é 

necessário o conhecimento de todo o ciclo de vida da mesma, de forma a ser possível incorporar a 

informação no desenho. A conhecida expressão: “Uma imagem vale por mil palavras” ajusta-se aqui 

perfeitamente. 

Abaixo apresenta-se, sobre as funções do Desenho, um quadro informativo ao nível do ponto de vista e dos 

recursos gráficos, observado para cada modo do desenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desenvolvermos um desenho taxonómico devemos observar as seguintes diretrizes: 

1. Uso do plano frontal (ou seja, o ponto de vista do desenhador deve ser o mais possível frontal em 

relação ao objeto desenhado) de forma a eliminar deformações perspéticas e/ou ocultações que 

impeçam a correta leitura das formas; 

2. Sinal variado nas suas três declinações, ou seja, uso de uma diferenciação gráfica como forma de 

enfatizar as três dimensões; 

3. Abolição do fundo por ser um elemento de perturbação da leitura do desenho; 

4. Pontos de vista fixos, para melhor investigar os traços significativos das estruturas vegetais; 

5. Utilização de uma escala superior ao observado. 

 

 

 



XX 
 

PROPOSTA DE TRABALHO: 

LEVANTAMENTO TAXONÓMICO DAS ESPÉCIES BOTÂNICAS QUE VIVEM NUM CANTEIRO ESCOLAR 

Duração: 5 sessões 

O objetivo principal deste trabalho é a produção de uma ficha técnica ilustrada para cada planta que vive 

num canteiro escolar pré-selecionado pelo professor. Cada planta deverá estar representada através de 

um desenho taxonómico rigoroso, ao qual será acrescentada a sua ficha técnica, elaborada no âmbito da 

disciplina de Biologia e Geologia. O conjunto será pós-produzido em pequenas placas informativas 

instaladas junto de cada espécime. Eventualmente, o material produzido poderá ser reproduzido num 

pequeno livro. 

Após o reconhecimento do local, é de todo o interesse o estudante escolher um espécime, tomar uma série 

de fotografias (para apoio posterior), e posteriormente tomar contato com o espécime escolhido mediante 

uma série de desenhos rápidos, cujo objetivo será a apropriação geral das formas e configurações gerais da 

planta. Após esta série de estudos, pode-se então iniciar um desenho com preocupações taxonómicas, com 

recurso à linha, com variação de espessura, empregando tramas para transmitir volumetrias, pode, 

eventualmente, recorrer à cor para enfatizar a natureza das superfícies. Recorra à ajuda do professor sempre 

que necessitar de esclarecimentos sobre qualquer etapa do trabalho. 
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Ano letivo 2019-2020 
07/02/2020 

DESENHO A – 10.ºD/D1 

PROPOSTA DE TRABALHO – DESENHO TAXONÓMICO 

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA 

 

LINHAS GERAIS 

Pretende-se que o aluno apresente um portefólio com uma série de desenhos sobre um ou vários espécimes 
botânicos que vivem num determinado espaço ajardinado escolar. 

É suposto que a série de desenhos inicie com um conjunto de esquissos rápidos do espécime escolhido 
evoluindo para esboços mais cuidadosos e culminando em apenas um desenho rigoroso, realizado em formato 
A3, que respeite as principais caraterísticas do desenho taxonómico, descritas em documento próprio 
previamente distribuído. É de todo o interesse que o estudante execute registos rápidos de vários espécimes, 
para posteriormente eleger apenas um deles para representar em apenas um desenho taxonómico final. 

A avaliação consistirá na apreciação do portefólio como um todo, tendo em conta a sua valia na experimentação 
de diversos suportes, materiais riscadores, modos de registo e composições dentro de cada folha de trabalho. 

A proposta de trabalho será desenvolvida em cinco sessões. 

 

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA 

Pretende-se avaliar neste pequeno projeto a capacidade do aluno em: 

- adequar os diferentes meios riscadores às diferentes finalidades do desenho: meios riscadores menos 
“exatos” e mais expressivos como grafites mais moles, sanguíneas, carvão, pastel seco, etc… para registos 
mais rápidos, e os meios riscadores mais “exatos” como aparos, canetas, esferográficas, pincéis finos, 
grafites mais duras para produção de registos de maior pormenor – tal como o desenho final, taxonómico; 

- explorar diferentes conjugações de meios riscadores e suportes, como por exemplo, desenho com 
pastel/lápis de cor branco sobre cartolina negra, uso de suportes além do tradicional papel cavalinho branco, 
eventualmente utilizando papéis de outros tons, e uso de realces brancos/negros, ou aguadas controladas e 
pontuais; 

- trabalhar diferentes escalas de representação; 

- produzir esquissos rápidos que comuniquem a configuração geral do espécime representado, como 
demonstração da sua capacidade de síntese formal; 

- desenvolver a sua capacidade de observação apurada das caraterísticas das formas, das texturas e da 
natureza das superfícies;  

- Ensaiar, nas folhas de trabalho, pequenas composições plásticas, conjugando registos de natureza vária: 
esquisso, esboço, desenhos de contorno, volumétrico e de pormenor como forma de aproximação ao 
desenho taxonómico final. 

- avaliar e traduzir cromaticamente, através dos materiais adequados, os espécimes desenhados. 

O estagiário, 
Telmo Mota 
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               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA – 2019/2020 
 

 

10.º D – DESENHO A  

FICHA DE AVALIAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

 

Findas as aulas dedicadas ao tema de interseção de retas com sólidos está na altura de fazermos 

uma avaliação sobre o desempenho do estagiário 

 

Nível de conhecimento sobre o tema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Domínio dos temas lecionados            

Clareza na comunicação dos temas e processos            

Desempenho no acompanhamento das dúvidas            

Informação sobre os trabalhos propostos            

Nível de preocupação e respeito            

Promove um ambiente disciplinado            

Gestão do tempo             

Empatia            

 

 

NOME:____________________________________________ N.º____ TURMA:____ DATA:___________ 
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