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AEDAS@ON! 

Departamento de Expressões e Tecnologias | Escola Básica Julio-Saúl Dias 
Educação Tecnológica – 2º ciclo / 5º ano 

Tempo previsto de execução: 50 minutos + 50 minutos 

Prazo previsto de execução: 14 de abril a 24 de abril 

E-mail para envio de trabalhos:  

abril 2020 

Neste trabalho vais recordar alguns aspetos importantes sobre Geometria e utensílios 

utilizados em Geometria e Desenho. 

 

Proposta: Registo Gráfico/Desenho de Observação de Instrumentos de Desenho. 
 
Material: Folha de papel A4; Lápis de grafite B, HB; Borracha; Afia; Régua (Fig. 1). 
 
Proposta: Executar um registo gráfico de seis instrumentos/utensílios de desenho. 
 
Etapas de preparação (deves concretizar as etapas no tempo previsto de execução que 
são 50 minutos numa semana e 50 minutos na semana seguinte): 
 
1ª etapa (seguir as indicações dadas através das figuras 2 a 12): 
- Preparação de uma folha A4 efetuando uma esquadria com 1 cm, utilizando régua e 
lápis HB; 
- Achar o meio da folha, posicionada verticalmente, e marcar dois pontos para traçar um 
segmento de reta orientado (que a divide em duas partes iguais); 
- Pelo lado maior da folha, dividi-la em três partes iguais, efetuando o respetivo traçado, 
resultando numa grelha com seis espaços iguais, sendo que o do canto inferior direito 
tem um espaço para a legenda/etiqueta com 5 cm x 3 cm (observar atentamente a 
sequência das figuras). 
 
2ª etapa 
- Selecionar seis utensílios utilizados em desenho geométrico e/ou artístico; 
- Manipular o utensílio a desenhar, observando-o atentamente; 
- Colocar o utensílio a desenhar numa boa posição para efetuar o seu registo gráfico 
(desenho de observação); 
- Efetuar o registo (desenho) do utensílio na quadrícula escolhida (ter em atenção que a 
regra básica para efetuar um bom registo é não carregar no lápis e evitar utilizar a 
borracha); 
- Efetuar os restantes registos gráficos de igual forma; 
- Dar acabamento só e exclusivamente com lápis de grafite B (ou HB). Utilizar a técnica 
de sombreado para criar volume no objeto. 
 
Nota: Os objetos não precisam de ser representados à escala real. Para isso deve-se fazer 
uma boa gestão de cada espaço útil. 

Bom trabalho. Vocês conseguem! 
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Figuras exemplificativas das várias etapas de preparação do suporte de trabalho (folha A4): 

Fig. 01   Fig. 02 

Fig. 03   Fig. 04 

Fig. 05   Fig. 06 
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Fig. 07   Fig. 08 

Fig. 09   Fig. 10 

Fig. 11   Fig. 12 
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Fig. 13 - Exemplo 
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