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PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O aprendizado de Sistema Geométrico de Representação para o curso de Matemática contribui para o desenvolvimento da visão espacial das
formas geométricas, sendo que, seu estudo permite aos discentes o entendimento e concepção dos espaços construtivos. Nesse intento, a Área
de Artes, procura adequar os conteúdos das disciplinas, visando atender às necessidades de cada curso para os quais estas disciplinas são
ofertadas.

EMENTA*

Sistema de Representação Gráfica. Métodos de Projeção (ponto, reta, plano e figuras planas). Desenvolvimento da percepção através da
representação, seção e planificação dos sólidos. Método Perspectivo – construção e representação volumétrica dos sólidos.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Histórico, Nomenclatura e Conceituação
A Geometria Descritiva. O sistema diédrico. Épura. Representação do Ponto. Simetria de Pontos.
Representação da Reta. Posições da Reta. Pontos de uma reta. Posições Relativas de duas Retas.
Representação do Plano. Posições do Plano.
Representação de figuras planas ( Polígonos Regulares e Circunferência ) em Planos Projetantes, com aplicação de Rebatimento.
Planificação e construção de maquetes.
Estudo e representação de Sólidos Geométricos mais simples (hexaedro, prismas e pirâmides Regulares) no sistema mongeano e em isometria.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a criatividade, a proporção, a percepção e o raciocínio crítico, na aplicação dos conteúdos, capacitando-o da técnica e da norma
para execução e representação gráfica visual.
 - Levar o aluno a ler, interpretar e representar graficamente o ponto, a reta, o plano e os sólidos geométricos.
- Desenvolver o raciocínio tridimensional do aluno, capacitando-o a correlacionar a visualização e representação gráfica do objeto tridimensional no
bidimensional.

OBJETIVO GERAL

•Dominar os conteúdos básicos que são objeto do processo de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio;
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Expressar-se através do Desenho mantendo uma atitude de busca pessoal e ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a sensibilidade,
o raciocínio lógico e a reflexão ao realizar e ao fruir das atividades práticas;
•Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados (esquadros, compasso, transferidor, planificação e construção de maquetes),
experimentando-os e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais;

METODOLOGIA

Apresentação dos temas de forma a abranger as definições e peculiaridades de cada tempo com a participação do aluno.
Aplicação de exercícios teóricos visando a investigação da assimilação pelo aluno dos temas propostos.
Aplicação prática visando proporcionar a assimilação dos conteúdos por parte do aluno, enfatizando os trabalhos manuais (desenhos e maquetes)
e os aspectos criativos que envolvam a disciplina, levando-os à visualização, percepção e execução dos mesmos graficamente.
Seminarios

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual através de exercícios e trabalhos manuais analisando o desempenho destas atividades. Em paralelo também será
avaliada a freqüência e a participação do aluno. Serão aplicadas avaliações individuais, após cada unidade do programa, objetivando avaliar com
maior freqüência o rendimento do aluno e possibilitando ao professor dar maiores esclarecimentos sobre os pontos mais obscuros, antes de
adentrar numa nova unidade.
A avaliação final será feita de acordo com as normas que regem o assunto.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

DESENHO GEOMETRICO
 1.Introdução à história do Desenho

 Linguagem Gráfica
 

 2.Morfologia Geométrica
Definição. Elementos Fundamentais da Geometria: ponto, linha e plano
      Manuseio dos Instrumentos de Desenho. Traçado de Paralelas e Perpendiculares
      Divisão de Segmentos
      Ângulos
      Polígonos
- GEOMETRIA DESCRITIVA
     3. Sistemas de Representação
 Sistemas de projeção
 

     4. A Geometria Descritiva - Método Mongeano
Projeções Ortogonais: ponto, reta, plano e sólido
Perspectiva Isométrica
Planificação e Construção de Maquetes
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