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DESENHO GEOMÉTRICO 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Matemática e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Matemática 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[MAT04IF]Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 
que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 
da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 
tecnológicos. 
[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 
modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 
como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Ensino em pequenos grupos, Ensino 
individualizado, Resolução de exercícios, Solução de problemas 
 
Recursos materiais necessários 
Carteiras horizontais, papel A4, régua e compasso. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Processos Criativos 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
A eletiva terá início com o histórico, objetivos e apresentação das possibilidades de aplicação 
do desenho geométrico em relação às habilidades requeridas tanto na geometria plano como 
na espacial. Serão apresentados, inicialmente, algumas construções fundamentais, com as 
devidas justificativas matemáticas que garantem tais construções. Com o decorrer do curso, 
atividades mais elaboradas serão desenvolvidas e serão mostradas as suas implicações na 
resolução de questões geométricas do ensino médio. A participação do aluno se dará em todos 
os momentos com os mesmos fazendo as construções e discutindo com os colegas e o 
professor orientador as soluções apresentadas.  
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Participação efetiva dos alunos nas atividades diárias e apresentação de um portfólio no final 
do semestre.  
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