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OBJETIVO GERAL (3):
Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas. 
- Distinguir formas rigorosas simples, utilizando princípios dos sistemas de projeção 
(sistema europeu: vistas de frente, superior, inferior, lateral direita e esquerda, 
posterior; plantas, alçados).
- Conceber objetos/espaços de baixa complexidade, integrando elementos de cotagem 
e de cortes no desenho (linha de cota, linha de chamada, espessuras de traço).
- Aplicar sistematizações geométricas das perspetivas axonométricas (isometria, 
dimétrica e cavaleira).

OBJETIVO GERAL (10):
Distinguir elementos de construção de poliedros
- Reconhecer a diferença entre polígono e poliedro. 
- Descrever os elementos de construção de poliedros (faces, arestas e 
vértices).
- Identificar tipos de poliedros (regulares e irregulares) no envolvente. 

Metas Curriculares de  Educação Visual -  2º e 3º ciclo - 

Domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho  - Agosto 2012 
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Competências;
“Cultural e artística — capacidade de compreender a sua própria cultura e as demais, 
desenvolvendo quer um sentimento de identidade quer o respeito pela diversidade 
cultural. No que diz particularmente respeito à vertente artística, esta competência 
implica a capa- cidade de comunicar e interpretar significados veiculados pelas 
linguagens das artes, promovendo a sensibilidade estética e o desenvolvimento 
emocional, valorizando a expressão individual e colectiva e a criação enquanto pro- 
cesso.
Por via da leitura e interpretação de obras de pendor artístico, fomentar a 
estruturação das próprias produções, de modo a promover a utilização do raciocínio 
lógico e espacial.
Através de actividades de representação e interpretação, promover a aplicação de 
convenções ou normalizações estabelecidas para uma compreensão e transmissão 
clara do que é representado, mobilizando conceitos e modelos geométricos, assim 
como relações entre operações e conjuntos.”

Decreto Regulamentar Regional n.o 17/2011/A - Estabelece o conjunto de competências-chave e 
aprova o referencial curricular para a educação básica na Região Autónoma dos Açores
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1 - MATERIAL NECESSÁRIO:1 - MATERIAL NECESSÁRIO:

 Folha de papel quadrado com 10cm  de lado (tipo 
bloco de notas);

 Folhas de papel cavalinho A4;
 Lápis de grafite, borracha branca; e afiador de 

lápis;

 Três lápis de diferentes 
cores;

 Aristo;
 ________________.

2 - PESQUISA:
- Informação sobre unidades modelares de Mitsonobu Sonobe: 
http://origami.paginas.sapo.pt/sonobe.htm - em 02/07/2014
- How to make an origami cube using sonobe modules:
https://www.youtube.com/watch?v=FkCWqYOTn6c - em 02/07/2014
- Googlar sobre a obra da artista plástica açoriana Catarina Branco
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Catarina Branco “Fez-se luz”, 2011 Catarina Branco “Pieces of Me”, 2006

3 - PROCEDIMENTOS:
Primeira Parte:

 3.1. Dá início ao teu projeto usando as folhas de papel quadrado (bloco de notas). 
Observa a imagem abaixo e segue as instruções de modo a obteres o módulo de 
Mitsonobu Sonobe;
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 3.2. Ao longo do processo de dobragem deverás identificar: segmentos de reta 
horizontal e vertical; quadrado e as suas características; ponto médio do quadrado; 
divisão do quadrado em quatro partes iguais; diagonal do quadrado; triângulo 
isósceles e suas características; paralelogramo e suas características;  centro do 
paralelogramo.

 3.3. Em seguida repete o exercício de modo a obteres 6 módulos;
 3.4. Respeitando as instruções da professora procede aos encaixes dos 6 

módulos de modo a construíres um pequeno cubo (aresta de 3,5 cm);
 3.5. Identifica no cubo as suas faces, arestas e vértices;
 3.5. Repete as diversas etapas do exercício até teres 27 pequenos cubos que 

organizados segundo uma estrutura de 3x3x3, darão origem a um cubo de aresta 
10,5cm. Este cubo maior será a base de trabalho para a segunda parte do exercício. 
Segunda Parte:

 3.6. Agora, deves utilizar as tuas folhas de papel cavalinho, lápis e aristo para 
desenhares, em perspectiva isométrica, as representações geométricas solicitadas. 

 3.7. Ordena os pequenos cubos (com 3,5 de aresta) de modo a compor a forma 
tridimensional representada na figura 1, baseando-te nas sua vista frontal e superior. 
repete o procedimento para s figura 2.
Sugestão:
Começa por representar um esboço auxiliar à mão-livre, seguindo as regras da representação 
em perspectiva isométrica da figura. Utiliza os lápis de cor para relacionar cada uma das 
vistas representadas. Este procedimento, além de facilitar a compreensão tridimensional, 
permite evitar erros durante a construção rigorosa. No final deves conseguir perceber a 
passagem de uma ideia/desenho de duas dimensões para a construção em três dimensões, ou 
seja, com volume.
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passagem de uma ideia/desenho de duas dimensões para a construção em três dimensões, ou 
seja, com volume.
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Figuras:

SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO Perspectiva Cavaleira Ficha 44

Representa a perspectiva cavaleira das
figuras representadas em baixo, em dupla
projecção ortogonal, na escala 1:2.

As medidas encontram-se em milíme-
tros.

Sugestão:

Começa por representar um esboço
auxiliar à mão-livre, seguindo as regras
da representação em perspectiva cavalei-
ra, da figura. Este procedimento, além de
facilitar a compreensão tridimensional,
permite evitar erros durante a construção
rigorosa.

p.196
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Vista lateral esquerda
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4 - TEMPO DE REALIZAÇÃO RECOMENDADO:
 6 tempos - 270 minutos
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5 - ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO:
No final, do tempo recomendado para realizares o teu projeto, deverás entregar um 
dos pequenos cubos obtidos através do encaixe dos 6 módulos de Mitsonobu 
Sonobe; os desenhos rigorosos, em perspetiva isométrica, das duas figuras 
propostas,  bem como todos os esboços por ti realizados.
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6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO:
Primeira Parte:

- Interesse, participação e autonomia;
- Construção geométrica do pequeno cubo (rigor na execução e qualidade 

expressiva das dobragens);
- Tradução dos elementos dados / resolução da proposta.

6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO:
Primeira Parte:

- Interesse, participação e autonomia;
- Construção geométrica do pequeno cubo (rigor na execução e qualidade 

expressiva das dobragens);
- Tradução dos elementos dados / resolução da proposta.

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO NORDESTE 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA

DISCIPLINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
1º ANO - MÓDULO 1

Ano letivo 
2013/4



Segunda Parte:
- Interesse, atenção/concentração e autonomia;
- Tradução gráfica dos elementos dados / resolução da proposta;
- Observação das convenções gráficas aplicáveis, rigor de execução e qualidade 

expressiva dos traçados. 
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BOM TRABALHO!
Prof. Lara Rodrigues
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