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APRESENTAÇÃO 

 

Sistema de comunicação auxiliar  
de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

Liliana Isabel de Oliveira Esperança de Saavedra Pinheiro 

 

Em todas as áreas de estudo existem disciplinas instintivamente associadas a um 

factor de complexidade, sendo de grande destaque a Matemática, a Física, a Química 

e a Geometria Descritiva.  

A Geometria Descritiva, a um nível geral, sempre foi caracterizada como uma 

disciplina complicada, de difícil transmissão e compreensão (ideia essa pré-concebida, 

com tendência a criar estigmas em alunos com intenção de ingressar no curso de 

Artes Visuais ou mesmo, em futuros professores dessa área). 

Sendo o seu ensino de carácter maioritariamente técnico, não necessitando portanto 

de uma actualização constante, considera-se no entanto imprescindível uma 

adequação à época em questão.  

Actualmente, devido ao acesso e à utilização generalizada de ferramentas 

informáticas, existe alguma necessidade em reequacionar a forma de propor, 

descrever e exemplificar determinado exercício. Assim, com recurso a essas 

ferramentas, pretende-se investigar a possibilidade de criar um sistema auxiliar para 

apoio ao ensino e à aprendizagem da Geometria Descritiva. 

A investigação terá como base a abordagem de um sistema de comunicação.  

O objectivo será a criação de um protótipo com uma estrutura semelhante a um 

manual escolar, que funcione online com um acesso universal, composto por 

conteúdos interactivos criados por professores e por alunos, de forma a implementar 

uma biblioteca de trabalhos dinâmica e com a possibilidade de discussão. 

Palavras-chave: Geometria, Protótipo, Comunicação, Biblioteca. 



 

 

PRESENTATION 

 

A Communication system to assist  
the practice of teaching Descriptive Geometry 

Liliana Isabel de Oliveira Esperança de Saavedra Pinheiro 

 

In all the fields of knowledge, there are subjects instinctively associated with a matter of 

complexity, being the ones that most stand out math, physics, chemistry and 

Descriptive Geometry.  

Descriptive Geometry is generally characterized as a subject associated to a great 

complexity, hard to transmit and hard to understand (preconceived idea that can 

tendentially transmit a wrong impression to future students that intend to ingress in 

Visual Arts general course or even to potential teachers of that area of knowledge).  

The Descriptive Geometry instruction is predominantly technical, not being required a 

constant updating. However, there will always be the possibility of adapting the 

teaching practice to the concerned era. In our days, because of the increase of the 

generalized use of new technologies, there is a requirement to reformulate the way we 

propose, describe and exemplify some exercises. So, using those tools, it is intended 

to explore the assumption of establish a system to assist the practice of teaching 

Descriptive Geometry. 

The investigation will begin with the approach of a communication system.  

The aim will be the execution of a prototype with a structure similar to a schoolbook 

that works online, with universal accessibility, with interactive contents made by 

students and teachers, in order to implement a set of works (a library) who intent to be 

dynamic and enhance the discussions.    

Keywords: Geometry, Prototype, Communication, Library. 
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1. INTRODUÇÃO 

No primeiro ano deste Mestrado, foi desenvolvido por mim, no âmbito da disciplina de 

Projecto de Artes Visuais, um trabalho que abordava temas da actualidade 

relacionados com o forte avanço tecnológico sentido nas últimas décadas. A 

Investigação incidiu principalmente na repercussão a nível neurológico, baseada em 

estudos de neurociência (Small e Vorgan, 2009), que sugerem que, de geração em 

geração, o cérebro apresenta mudanças significativas devido ao crescente aumento 

do uso das tecnologias. Foi também objecto de estudo, o factor social, considerando-

se que o modelo de sociedade está em constante mutação, tendo o trabalho sido 

orientado para a relação entre a tecnologia e consequente forma de relacionamento 

entre indivíduos, o que segundo alguns autores (Augé, 2005; Small e Vorgan, 2009) é 

tido como factor incrementador das discrepâncias geracionais com que nos 

deparamos actualmente.  

Simultaneamente, ao longo desse ano lectivo, foi-me apresentada, nas aulas de 

Geometria Descritiva, uma diferente forma de abordagem ao ensino desta disciplina. 

Um modo de ensino dinâmico, com exercícios exemplificados por passos e finalizados 

com um modelo físico tridimensional.  

Não pude deixar de sentir algum fascínio pelos métodos de transmissão de 

conhecimentos utilizados pelo professor (experiência tão díspar se comparada com os 

anos de frequência do meu ensino secundário).  

Podemos assumir que o grau de autonomia de um professor da disciplina de 

Geometria Descritiva no ensino superior será necessariamente diferente do grau de 

autonomia de um professor do ensino secundário. No entanto, o Programa de 

Geometria Descritiva, elaborado pelo Departamento do Ensino Secundário do 

Ministério da Educação, prevê o recurso a ferramentas complementares para o ensino, 

tais como maquetas e ilustrações de modelos tridimensionais, não sendo esta, 

todavia, a prática comum (Apêndice A, Questionário _ modelo, questão 11, p.04). 

Serão com certeza vários os factores que concorrem para isso, como por exemplo a 

falta de tempo dos professores que, vendo-se obrigados a cumprir as matérias 

exigidas, não terão a possibilidade de propor outro tipo de exercícios. 

Tendo em conta todas estas questões e considerando as competências que adquiri no 

exercício da profissão de arquitecta, um projecto que tem vindo a tomar forma ao 
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longo da frequência deste Mestrado, seria o de iniciar um sistema de comunicação 

auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva. É portanto essa a proposta que 

pretendo apresentar no âmbito da minha Dissertação. Esta consistiria em criar uma 

biblioteca online com exercícios resolvidos por passos, modelos tridimensionais 

desses exercícios, maquetas, etc., de forma a poder exemplificar os conceitos a 

transmitir aos alunos utilizando esses exemplos. 

Esse sistema seria preferencialmente implementado numa base pública e de acesso 

universal, aberto à comunidade escolar e a qualquer pessoa que nele tivesse 

interesse. Assim, professores poderiam publicar nesse espaço alguns trabalhos que 

considerassem pertinentes e que tivessem desenvolvido com os seus alunos e, os 

próprios alunos poderiam também eles publicar trabalhos que desenvolvessem 

autonomamente e quisessem partilhar. Desta forma seria possível criar uma biblioteca 

de trabalhos útil a alunos que procurassem o esclarecimento de dúvidas, útil aos 

professores da disciplina que procurassem exemplos dinâmicos para melhor explicar 

os conceitos e, útil também a professores de outras áreas de ensino que se quisessem 

apropriar dos sistemas existentes nessa base, promovendo assim a ajuda e a relação 

entre as diferentes disciplinas. 1 

1.1. DINÂMICA 

Em última análise pretende-se que, com os mais variados inputs, estratégias, 

experiências, abordagens, etc., se crie uma dinâmica de ensino da disciplina que 

estimule professores e alunos, no sentido de tornar a aprendizagem mais divertida e 

eficaz, o que dizendo de outra forma seria a procura de “boas ideias” para ensinar. 

 

 

 

                                            
1 A título de exemplo, os professores de Aplicações Informáticas poderiam desenvolver exercícios de 
Geometria como meio de utilização de determinado software assim como os professores de Oficina de 
Artes poderiam desenvolver modelos úteis ao ensino da Geometria, associados ao estudo de 
determinados materiais. Também os professores de Geometria poderiam implementar o uso de 
determinado software e promover a elaboração de modelos que pudessem ser uma mais-valia para as 
outras disciplinas. 
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2.  ENSINO-APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA DESCRITIVA  

O que se pretende com este trabalho é estudar o ensino da Geometria Descritiva no 

universo do ensino secundário. De que forma transmitem os professores os 

conteúdos/temas da disciplina e que tipo de recursos utilizam para exemplificar ou 

testar esses conteúdos. Como é a mensagem recebida pelos alunos, qual o seu grau 

de apreensão dos conteúdos leccionados, quais os temas em que demonstram 

maiores dificuldades, quanto do seu tempo é dedicado ao estudo da disciplina, como e 

com que meios.  

O trabalho de investigação, em contacto com os alunos, enquadra-se  essencialmente 

no decurso do estágio, na Escola Secundária da Amadora. O seu principal objecto de 

estudo são os alunos que frequentam a disciplina de Geometria Descritiva.  

São complemento ao estudo os alunos a frequentar o Curso de Educação e Formação 

de Adultos (EFA) de nível secundário e os alunos a frequentar o curso profissional de 

Técnico de Audiovisuais. 
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3.  A ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA  

3.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL E SOCIAL 

 

 

Ilustração 1 - Localização e enquadramento territorial da Escola Secundária da Amadora.  
(Mapa elaborado com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Amadora, 2013, 
Plantas de Localização) 

A Escola Secundária da Amadora localiza-se numa zona central do concelho, Avenida 

Alexandre Salles, na freguesia da Venteira. O concelho da Amadora está integrado no 

distrito de Lisboa, fazendo fronteira com Lisboa, Oeiras, Sintra e Odivelas. Faz parte 

da AML (Área Metropolitana de Lisboa), a maior aglomeração urbana do País. 



Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

  
 

                                                                                                                                                       19 
 

 
 
Ilustração 2 – Vista aérea - Lisboa/Amadora, localização da Escola Secundária da Amadora.  
(Google earth - adaptado)  

 
Ilustração 3 – Vista parcial - Amadora, localização da Escola Secundária da Amadora.  
(Google earth - adaptado) 

A Amadora começou por ser, desde 1916, uma freguesia pertencente ao concelho de 

Oeiras. A 11 de Setembro de 1979 foi dissociada do mesmo, tornando-se Município e, 

sete dias depois cidade. Inicialmente possuía oito freguesias (Alfragide, Brandoa, 

Buraca, Damaia, Falagueira-Venda Nova, Mina, Reboleira e Venteira), passando em 
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1997 a possuir onze (com a criação das freguesias de Alfornelos e São Brás e a 

divisão da freguesia Falagueira-Venda Nova em duas, Falagueira e Venda Nova). 

Actualmente, o Município, tendo sofrido uma reorganização administrativa, possui 

apenas seis freguesias (Mina de Água, Encosta do Sol, Falagueira-Venda Nova, 

Venteira, Águas Livres e Alfragide). (Câmara Municipal da Amadora, 2013, Conhecer a 

amadora) 

O Município da Amadora tem uma área de 23,79 Km2 e (de acordo com a informação 

disponível na Câmara Municipal em 2013) 175 136 habitantes residentes.  

Dada a sua proximidade com Lisboa e devido à escassez de serviços e equipamentos, 

a Amadora foi inicialmente considerada como dormitório (local onde viviam pessoas 

que trabalhavam em Lisboa, saindo de manhã para o trabalho e regressando à noite). 

Com o passar do tempo, o Município foi criando as infra-estruturas necessárias para o 

seu desenvolvimento (equipamentos culturais e desportivos, serviços públicos, 

educação, habitação, rede viária) conseguindo assim autonomia em relação à Capital. 

No entanto, segundo o SIDT e utilizando Lisboa como referência, constata-se que a 

população residente no Município da Amadora tem vindo tendencialmente a 

decrescer, observando-se assim: 

- uma perda de 736 (-0,4%) indivíduos relativamente a 2001, prolongando 
territorialmente a retracção verificada em Lisboa, município que perdeu 16924 
habitantes (-3%); 
- número de idosos (32742) superior ao número de jovens (25903); 
- baixas taxas de natalidade e fecundidade apresentando valores médios próximos da 
região; 
- reduzida dimensão média da família; 
- valor do índice de envelhecimento concelhio agravado comparativamente à média 
verificada na região, tendência que se repercutirá no aumento do índice de 
longevidade; 
- o índice de dependência total (51) revela que a população em idade activa tem a seu 
cargo, face a  2005 (45,1) valores superiores de indivíduos dependentes (com menos 
de 15 anos e com 65 e mais anos); 
- baixa capacidade de renovação da população activa traduzida pela relação entre a 
população que potencialmente está a entrar no mercado de trabalho (20-29 anos) e a 
que está a sair (55-64 anos). (Câmara Municipal da Amadora, 2013, SIDT, p.9) 
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3.2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Em 1972, foi fundado o Liceu Nacional da Amadora (actual Escola Secundária da 

Amadora), como resposta a necessidades devidas a um forte aumento populacional 

registado desde a década de 60. A sua tipologia obedeceu a um modelo de escolas 

utilizado na época onde, ao contrário do que seria prática comum (em que a maioria 

das escolas funcionava em um ou dois edifícios, por regra um edifício destinado a 

aulas e outro destinado a espaço polivalente que incluía refeitório, complementado por 

um espaço exterior de jardim e/ou campo desportivo), as diversas valências ou 

actividades eram separadas por pavilhões, obedecendo cada um a uma categoria 

diferente consoante a actividade a integrar. O espaço envolvente resultante do 

conjunto do edificado era um espaço compartimentado e diversificado, composto por 

pátios, jardins e campos para práticas desportivas. Quando o liceu entrou em 

funcionamento, as turmas eram femininas, masculinas e mistas” (Escola Secundária 

da Amadora, 2013, Projecto Educativo de Escola 2008-2012, p.05), facto que ainda 

hoje se pode observar na designação de alguns dos pavilhões, por exemplo, Pavilhão 

CM significava Corpo Masculino, Pavilhão CF, Corpo Feminino e Pavilhão CMF, Corpo 

Masculino e Feminino (informação verbal)2. 

 
 

Ilustração 4- Organograma da Escola Secundária da Amadora.  
(Escola Secundária da Amadora, 2013, Regulamento Interno 2003, p.4 - adaptado) 

                                            
2 Informação fornecida por alguns professores da Escola secundária da Amadora no decurso do estágio. 

Pavilhão Polivalente 

Pavilhão CM 

Pavilhão CF 

Pavilhão CMF 

Pavilhão BN1 e BN2 

Instalações Desportivas 1 e 2 
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Salas existentes por pavilhão: 

Pavilhão Polivalente – Secretaria, Conselho Executivo, Gabinete da Associação de 

Pais, Posto de socorros, Centro de Recursos, Sala de Professores, Núcleo de Rádio, 

Área de tempos livres, Papelaria, Anfiteatro 2, Bar, Refeitório, Reprografia. 

Pavilhão CM – Salas CM 1 a CM 7, Sala de Funcionários, Sala CMD, Sala CMH, 

Gabinete de atendimento aos Encarregados de Educação, Gabinete de Línguas, Sala 

NAE, Gabinete de Apoio Educativo, Gabinete dos Directores de Turma/Atendimento 

aos Encarregados de Educação. 

Pavilhão CF – Salas CF 1 a CF 4, Sala CF 5 Laboratório de informática, Sala CF 6, 

Salas CF 7A e CF 7B Laboratórios de Matemática, Sala CF 8A, CF 8B e CFH 

Laboratórios de Informática, Sala da Oficina de Aprendizagem, Sala de Clubes, 

Teatra-Dançando, Gabinete. 

Pavilhão CMF – Salas CMF 1 a CMF 7, Gabinete SPO, Oficina de Reparações, Sala 

CMFH, Sala CMFD, Gabinete UNIVA, Gabinete. 

Pavilhão BN1 e BN2 – Salas CN 1 e CN 2, Laboratório CN, Salas M1 e M3, Salas F1 e 

F2, Laboratório de Física, Gabinete CN, Gabinete de Física, Sala de Geografia, 

Anfiteatro 1, Sala de Moral/GeoLab, Salas M2 e M4, Gabinete de Audiovisuais 

Mapoteca, Gabinete de Geografia, Salas Q1 e Q2, Laboratório de Química, Gabinete 

de Química. 

Instalações Desportivas 1 e 2 – Balneários, Ginásio Azul, Pavilhão, Ginásio Verde, 

Sala de Professores, Sala de Funcionários, Arrecadações.  

Exterior - Campo Polivalente, Campo de Basquetebol, Campos de Voleibol. 

(Escola Secundária da Amadora, 2013, Regulamento Interno 2003, p/s. 5, 6) 
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3.2.1. A TÍTULO DE CURIOSIDADE - HISTÓRIA 

Comentava-se por vezes na escola que, na época em que funcionava o liceu, a 

educação era bastante diferente daquilo a que assistimos actualmente, as regras 

eram, por vezes até, demasiado rígidas mas eram cumpridas e os alunos tinham um 

maior respeito pelos professores e por qualquer figura de autoridade. No entanto, 

também existiam formas de provocação ou de demostração de descontentamento 

perante qualquer situação imposta, mas eram tratadas com cuidado e com o uso de 

muita inteligência.  

Assim, como exemplo, é comum ouvir-se a seguinte História: 

Em tempos, foram colocadas na sala polivalente do liceu uma bonitas cortinas, 

bastante úteis para obscurecimento e protecção da luz solar. Um dia, para espanto de 

todos, constatou-se que as cortinas tinham desaparecido. O pressuposto foi (mas sem 

qualquer existência de provas), que provavelmente teriam sido os alunos num acto de 

rebeldia para marcar posição perante alguma regra imposta. No dia seguinte, quando 

entraram no liceu, todos os alunos traziam como complemento do seu vestuário uma 

peça confeccionada com o tecido das cortinas da sala polivalente, uma gravata, um 

lenço, um laço…  

Consta que o assunto nunca foi abordado, não havendo assim lugar a qualquer tipo de 

reprimenda (que caso existisse teria de ser dirigida à totalidade dos alunos).  

Esta História, que não se sabe ao certo o que tem de realidade ou de ficção, é dada 

como exemplo de uma forma bastante inteligente de fazer uma intervenção e marcar 

uma posição perante qualquer situação de descontentamento, sendo entendida como 

uma forma diplomática de agir. 
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3.2.2. SITUAÇÃO ACTUAL 

Nos primeiros anos de funcionamento, perante o elevado número de alunos inscritos, 

houve a necessidade de reformular alguns dos edifícios e construir um espaço Anexo. 

No entanto, essa tendência não se voltou a repetir, tendo o número de alunos vindo a 

decrescer gradualmente. 

Actualmente, apesar de um pouco degradada, a Escola Secundária da Amadora 

mantém-se quase inalterada desde os seus tempos de liceu, estando assim inserida 

na fase 4 do Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino 

Secundário.3 

 

 

                                            
3 “Em Setembro, foi suspenso o início de obra em 34 escolas inseridas na 3ª Fase do Programa e 
suspensos os procedimentos iniciais da 4ª Fase.” (Parque Escolar, 2013, Programa de Modernização do 
parque Escolar destinado ao Ensino Secundário) 
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Ilustração 5 – Escola Secundária da Amadora - Fotomontagem.  
(Trabalho do aluno nº 10 José Graça_EX01A e EX01B_branco, Escola Secundária da Amadora – Curso Profissional Técnico de 
Audiovisuais, Disciplina: Técnicas Audiovisuais, Ano Lectivo 2012/2013, 11ºAno, Turma 15, Módulo 04 – Fotografia II, Exercício prático 
nº1 – Fotomontagem 1, Professor Paulo Perre) 
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Ilustração 6 – Escola Secundária da Amadora – Fotomontagem.  
(Trabalho do aluno nº 14 Tiago Luis_M04_EX01B e EX01A_branco, Escola Secundária da Amadora – Curso Profissional Técnico de 
Audiovisuais, Disciplina: Técnicas Audiovisuais, Ano Lectivo 2012/2013, 11ºAno, Turma 15, Módulo 04 – Fotografia II, Exercício prático 
nº1 – Fotomontagem 1, Professor Paulo Perre) 
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Ilustração 7 - Escola Secundária da Amadora – Fotomontagem.  
(Trabalho do aluno nº 16 Tiago Santos_M04_EX01A e EX01B_branco. Escola Secundária da Amadora – Curso Profissional Técnico de 
Audiovisuais, Disciplina: Técnicas Audiovisuais, Ano Lectivo 2012/2013, 11ºAno, Turma 15, Módulo 04 – Fotografia II, Exercício prático 
nº1 – Fotomontagem 1, Professor Paulo Perre) 
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No final do ano lectivo 2012/2013, a Escola Secundária da Amadora foi integrada no 

Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa (tornando-se Sede do 

mesmo). Do Agrupamento fazem parte, a Escola Básica Gago Coutinho, a Escola 

Básica terra dos Arcos, a Escola Básica Roque Gameiro e a Escola Básica Vasco 

Martins Rebolo.  

Segundo o Decreto-Lei nº 115-A/98: 

O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios 
de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar 
e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um projecto pedagógico comum, 
com vista à realização das finalidades seguintes: 
a) Favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela 
escolaridade obrigatória numa dada área geográfica; 
b) Superar situações de isolamento de estabelecimentos e prevenir a exclusão 
social; 
c) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que o integram e o 
aproveitamento racional dos recursos; 
d) Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão, nos 
termos do presente diploma; 
e) Valorizar e enquadrar experiências em curso.  
(Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio, p. 5) 

O Município da Amadora possui uma divisão territorial que demarca o espaço de 

administração e gestão de cada um dos doze Agrupamentos de Escolas existentes. 

Desses Agrupamentos fazem parte cinquenta estabelecimentos de ensino públicos. 

(Decreto Lei nº299/2007, de 22/08) 

Cada Agrupamento de Escolas possui a sua área de influência, o “território físico e 

populacional servido em boas condições por um conjunto de estabelecimentos de 

ensino, tendo em conta os valores de irradiação da escola, a sua capacidade e a 

expressão numérica da população residente a escolarizar e a rede de transportes 

públicos existente.” (Câmara Municipal da Amadora, 2013, Informação Geográfica) 

Assim, existem Agrupamentos de Escolas cujo território de acção abrange uma maior 

parcela de território do que outros, sendo que, em cada um deles o número de escolas 

varie entre três e cinco. 



Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

  
 

                                                                                                                                                       29 
 

 

Ilustração 8 – Mapa de Áreas de influência dos agrupamentos escolares.  
(Mapa elaborado com base na informação disponibilizada pela Câmara 
Municipal da Amadora, 2013, Informação Geográfica, Carta de 
Agrupamentos de Escolas) 

Tabela 1- Agrupamentos de Escolas e Estabelecimentos de Ensino 

Agrupamentos de Escolas Escolas 

  

José Cardoso Pires 

Escola Básica Á-da-Beja (EB1/JI) 
Escola Básica Casal da Mira (EB1/JI) 
Escola Básica José Garcês (EB1/JI/Creche) 
Escola Básica Moinhos da Funcheira (EB1/JI) 
Escola Básica José Cardoso Pires (EB2,3) 

  

Amadora Oeste 

Escola Básica Prof. Manuel Heleno (EB1/JI) 
Escola Secundária Seomara da Costa Primo (EB3/S) 
Escola Básica D. Francisco Manuel de Melo (EB2,3) 
Escola Básica Venteira (EB1) 
Escola Básica Raquel Gameiro (EB1/JI) 

  

Cardoso Lopes 

Escola Básica Cardoso Lopes (EB2,3) 
Escola Básica Aprígio Gomes (EB1/JI/Creche) 
Jardim-de-Infância Cerrado da Bica (JI) 
Escola Básica Mina (EB1/JI) 
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Miguel Torga 

Escola Básica Ricardo Alberty (EB1) 
Escola Básica Miguel Torga (EB2,3) 
Escola Básica Artur Martinho Simões (EB1) 
Jardim-de-Infância São Brás (JI) 

 
 

Amadora 3 

Jardim-de-Infância Brandoa (JI) 
Escola Básica Brandoa (EB1/JI) 
Escola Básica Sophia de Mello Breyner Andresen (EB2,3) 
Escola Básica Sacadura Cabral (EB1/JI/Creche) 
Escola Secundária Fernando Namora (EB3/S) 

  

Mães de Água 
Escola Básica e Secundária Mães d'Água (EB2,3/S) 
Escola Básica Artur Bual (EB1) 
Jardim-de-Infância Falagueira (JI) 

  

Alfornelos 

Escola Básica Alice Leite (EB1) 
Escola Básica Orlando Gonçalves (EB1/JI) 
Escola Básica de Alfornelos (EB2,3) 
Escola Básica Maria Irene Lopes Azevedo (EB1/JI) 
Escola Básica Santos Mattos (EB1/JI) 

  

Pioneiros da Aviação Portuguesa 

Escola Básica Gago Coutinho (EB1) 
Escola Secundária Amadora (S) 
Escola Básica roque Gameiro (EB2,3) 
Escola Básica Vasco Martins Rebolo (EB1/JI) 
Escola Básica Terra dos Arcos (EB1/JI) 

  

Dr. Azevedo Neves 
Escola Básica José Ruy (EB1/JI) 
Escola Básica Condes da Lousã ((EB1/JI) 
Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves (EB2,3/S) 

  

Damaia 

Jardim-de-Infância Damaia (JI) 
Escola Básica Padre Himalaia (EB1) 
Escola Básica Cova da Moura (EB1/JI) 
Escola Básica Pedro d'Orey da Cunha (EB2,3) 

  

D. João V 
Escola Básica Águas Livres (EB1/JI) 
Escola Básica e Secundária D. João V (EB2,3/S) 
Escola Básica Alice Vieira (EB1/JI) 

  

Almeida Garrett 

Escola Básica Quinta Grande (EB1/JI) 
Escola Básica Alfragide (EB1/JI) 
Escola Básica Almeida Garrett (EB2,3) 
Escola Básica Alto do Moinho (EB1/JI) 

Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Amadora, 2013, Informação Geográfica, 
Carta de Agrupamentos de Escolas 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO ESCOLAR 

 Segundo o SIDT:  

A oferta qualificada e diversificada de equipamentos e serviços de educação tem 
conduzido a uma relativa estabilização […] do número de alunos nas escolas públicas 
atenuando, através da transferência da procura do ensino privado, o efeito de 
decréscimo demográfico que se verifica nos escalões mais jovens. (Câmara Municipal 
da Amadora, 2013, SIDT - Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Territorial, 
p.10). 

A Escola Secundária da Amadora procura responder adequadamente às 

necessidades da população, integrando as modalidades de ensino em regime normal 

e nocturno providenciando uma oferta curricular bastante variada.  

Tabela 2 - Mapa de funcionamento das Escolas do 2º, 3º Ciclo e Secundárias 

CARACTERIZAÇÃO ESCOLAR 2012 / 2013 - ESCOLAS SECUNDÁRIAS_FUNCIONAMENTO 

     
ESCOLA 

REGIME 
HORÁRIO 

NORMAL DUPLO NOCTURNO 

SECUNDÁRIA DA AMADORA x   x 08:15h às 23:55h 
SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA x   x 07:30h às 24:00h 
SECUNDÁRIA SEOMARA DA COSTA PRIMO   x x 08:15h às 23:45h 

Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Amadora, 2013, Caracterização Escolar 

Na modalidade de ensino normal funcionam os Cursos Científico-Humanísticos 

(Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Artes Visuais) e os Cursos 

Profissionais (Técnico de Análise Laboratorial, Técnico de Contabilidade, Técnico de 

Audiovisuais e Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos).  

Na modalidade de ensino nocturno existem duas categorias, o Ensino Recorrente – 

Módulos Capitalizáveis, que integra os Cursos Científico-Humanísticos (Ciências e 

Tecnologias e Ciências Sociais e Humanas), e Educação e Formação de Adultos 

(Curso EFA de nível Secundário – Certificação escolar).  
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Tabela 3 - Mapa de Pessoal Docente e não Docente das Escolas do 2º, 3º Ciclo e Secundárias 

CARACTERIZAÇÃO ESCOLAR 2012 / 2013 - PESSOAL DOCENTE E PESSOAL NÃO DOCENTE 

    
ESCOLA PROFESSORES ASSISTENTES 

OPERACIONAIS ASSISTENTES TÉCNICOS 

SECUNDÁRIA DA AMADORA 134 21 9 
SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA 105 28 9 
SECUNDÁRIA SEOMARA DA COSTA PRIMO 146 23 5 

TOTAL    385 72 23 
Total Município     1646 545 109 

Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Amadora, 2013, Caracterização Escolar 

Na Escola Secundária da Amadora, a Comunidade Escolar é formada por 1206 

alunos, 134 professores, 21 Assistentes Operacionais e 9 Assistentes Técnicos.  

Tabela 4 - Nº de Turmas e Nº de Alunos da Escola Secundária da Amadora 

CARACTERIZAÇÃO ESCOLAR 2012 / 2013 - Nº DE TURMAS E Nº DE ALUNOS 

          10º ANO 11º ANO 12º ANO CP TOTAL 

T A T A T A T A T A 

15 383 14 341 13 301 9 181 51 1206 

Legenda: (T) Nº de Turmas; (A) Nº de Alunos; (CP) Cursos Profissionais. 

 Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Amadora, 2013, Caracterização Escolar 

Dos 1206 alunos, 383 frequentam o 10º ano de escolaridade (distribuídos por 15 

turmas, o equivalente a um rácio de 25 a 26 alunos por turma), 341 frequentam o 11º 

ano de escolaridade (distribuídos por 14 turmas, o equivalente a um rácio de 24 a 25 

alunos por turma) e 301 frequentam o 12ºano de escolaridade (distribuídos por 13 

turmas, o equivalente a um rácio de 23 a 24 alunos por turma). 181 alunos frequentam 

Cursos Profissionais (distribuídos por 9 turmas). 

Por regra, na Escola secundária da Amadora as turmas são constituídas com um 

número mínimo de 24 alunos e máximo de 28 alunos (em relação ao 10º Ano), 

existindo sempre o critério de manter um grupo de um ano anterior. As turmas são 

mistas e é estabelecido um equilíbrio em relação ao número de novos alunos e ao 

número de alunos retidos. Se houver a existência de turmas que integrem alunos com 
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necessidades especiais, terão no máximo 18 alunos mais 2 (com necessidades 

especiais). Se necessário, o Concelho Pedagógico poderá definir outros critérios. 

(Escola Secundária da Amadora, 2013, Projecto Curricular de Escola 2010, p.15) 

Tabela 5 - Nº Total de Turmas e Nº Total de Alunos das Escolas do 2º, 3º Ciclo e Secundárias 

CARACTERIZAÇÃO ESCOLAR 2012 / 2013 - Nº DE TURMAS E Nº DE ALUNOS (TOTAL) 

          
2º CICLO 

TOTAL DE TURMAS TOTAL DE ALUNOS 

164 3581 
  

3º CICLO 
TOTAL DE TURMAS TOTAL DE ALUNOS 

190 4394 

 

SECUNDÁRIO 
TOTAL DE TURMAS TOTAL DE ALUNOS 

88 2096 

 

CEF 
TOTAL DE TURMAS TOTAL DE ALUNOS 

50 897 

 

CP 
TOTAL DE TURMAS TOTAL DE ALUNOS 

164 3581 

Legenda: (CEF) Cursos de educação e Formação; (CP) Cursos Profissionais. 

Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Amadora, 2013, Caracterização Escolar 

No Município da Amadora, frequentaram o ensino público no ano lectivo de 

2012/2013, 3581 alunos no 2º Ciclo (distribuídos por 164 turmas), 4394 alunos no 3º 

Ciclo (distribuídos por 190 turmas), 2096 alunos no Ensino Secundário (distribuídos 

por 164 turmas), 897 alunos nos Cursos de Educação e Formação (distribuídos por 50 

turmas) e 3581 alunos nos cursos Profissionais (distribuídos por 164 turmas), o que 

perfaz um total de 14 549 alunos distribuídos por 656 turmas. 
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3.3.1. AVALIAÇÃO E RANKINGS   

Os Exames Nacionais, enquanto forma de avaliação, têm causado ao longo dos 

últimos anos, um grande impacto, não apenas pela pressão que provocam na 

finalização do ensino secundário e no acesso ao ensino superior, mas também pela 

classificação que é atribuída às escolas. Não são apenas os alunos que estão a ser 

avaliados, as escolas e todo o sistema de ensino são também objecto de avaliação por 

parte da população. Como referem Karpicke, Sousa e Almeida (2012, p.77) “a 

avaliação tem uma função de classificação e de certificação, apoiando-se a sociedade 

nos resultados obtidos para apreciar o funcionamento das instituições e agentes de 

ensino em relação aos objectivos fixados e aos financiamentos públicos havidos.” 

Essa avaliação, se negativa, poderá compreender algum constrangimento por parte de 

todos os intervenientes (alunos, professores, escola, comunidade…), porém, poderá 

ser entendida como uma forma de obter um conhecimento aprofundado sobre as 

falhas/ limitações de cada um, possibilitando-lhe a oportunidade de melhorar. 

Por outro lado, é vulgarmente atribuído, um carácter depreciativo a um ensino 

demasiado direccionado para a preparação para os Exames, entendendo-se que essa 

habilitação dos alunos envolve demasiado tempo e recursos, limitando a possibilidade 

de desenvolver outras actividades educativas. Por outro lado, essa orientação 

pressupõe uma obrigação/motivação, perante os alunos, os professores e as escolas, 

de atingir um determinado objectivo. 

Os conhecidos rankings de escolas, tão do agrado de alguma comunicação social e de 
algumas escolas, em regra com públicos predominantemente provenientes de 
contextos mais favorecidos, ou que promovem implicitamente mecanismos de selecção 
dos alunos internos admitidos a exame, são objecto de forte crítica em vários países e 
mesmo proibidos noutros. (Karpicke, Sousa e Almeida, 2012, p/s 53, 54) 

Os Rankings das Escolas são uma lista com uma classificação que é atribuída a cada 

escola segundo a média obtida sobre os resultados de todas as provas de Exame 

Nacional. É uma média aritmética, não ponderando quaisquer factores de carácter 

económico e social, causando porém um grande impacto na sociedade.4 

                                            
4 As escolas que ficam nas primeiras 10 posições do Ranking Nacional são consideradas as melhores 
escolas do país, ficando favorecidas em relação às que obtém posições menos vantajosas. 
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No ano lectivo de 2011/2012, a Escola Secundária da Amadora ficou na posição 339 

de 619, no Ranking Geral das Escolas Secundárias, com 997 provas e uma média de 

9.73. (Câmara Municipal da Amadora, 2013, Caracterização Escolar. 

Tabela 6 – Ranking da Escola Secundária da Amadora em 2013 

CARACTERIZAÇÃO ESCOLAR 2012 / 2013 - PESSOAL DOCENTE E PESSOAL NÃO DOCENTE 

    
ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA 

RANKING GERAL MÉDIA 2013 Nº DE PROVAS 

200 9.8 902 

Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada em Expresso, 2013, Ranking das Escolas 2013 

No ano lectivo de 2012/2013, a escola conquistou uma posição no Ranking Geral das 

Escolas Secundárias bastante superior em relação ao ano anterior, 200 em 615, com 

902 provas e uma média de 9.8. 

Sendo a média da escola equivalente nos dois anos em análise (9.73 em 2011/2012 e 

9.8 em 2012/2013), podemos constatar que a qualidade do ensino nesta escola se 

manteve estável (verificando-se uma ligeira subida). Por outro lado, comprova-se que 

a qualidade do ensino a nível geral apresentou uma descida bastante acentuada, uma 

vez que a Escola Secundária da Amadora conseguiu subir 139 posições, 

apresentando condições bastante semelhantes às obtidas no ano anterior. 
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4. ESTÁGIO _ TURMAS ACOMPANHADAS (ÁREAS DE ESTUDO) 

O estágio realizado na Escola Secundária da Amadora, no ano lectivo de 2012/2013, 

foi orientado segundo uma experiência de interdisciplinaridade, sobre o pressuposto 

de acompanhar/conhecer mais do que um curso, mais do que uma turma, no sentido 

de adquirir o maior conhecimento sobre a escola e a Comunidade Escolar nos seus 

diferentes contextos. Assim, houve contacto directo com o ensino normal diurno 

(Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias e Artes Visuais e Curso 

Profissional Técnico de Audiovisuais) e com o ensino nocturno (curso EFA – 

Secundário). 

4.1. CURSO EFA – SECUNDÁRIO: DUPLA CERTIFICAÇÃO 

Em 1960, a taxa de População residente em Portugal com 15 e mais anos que não 

possuía qualquer nível de ensino era de 65.6%, em 2011 esse valor era de 6%.  

Portugal percorreu um longo caminho num curto espaço de tempo em relação à 

escolarização da população. No entanto, se essa escolarização for contabilizada por 

nível de ensino, verifica-se que, em 2012: 

- A taxa de população com o 1º Ciclo concluído era de 100%; 

- A taxa de população com o 2º Ciclo concluído era de 92.3%; 

- A taxa de população com o 3º Ciclo concluído era de 89.9%; 

- A taxa de população com o Ensino Secundário concluído era de 72.3%. 

Constata-se uma diminuição de população em relação a cada nível de graduação, 

sendo mais acentuada a percentagem de população que não concluiu o Ensino 

Secundário. (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2013, Pordata, Escolaridade da 

População) 

É a partir de 1999 que, reforçando-se as preocupações com a educação e a formação 
de adultos, se desenvolve a opção por novas respostas integradas neste âmbito, 
especificamente dirigidas a públicos adultos pouco escolarizados e pouco qualificados 
profissionalmente, a par da criação de um sistema de reconhecimento, validação e 
certificação de conhecimentos e competências adquiridos pelos adultos ao longo dos 
seus percursos de vida pessoal, social e profissional. (DGFV, 2013, Referencial de 
competências-chave para a Educação e Formação de Adultos, p.11) 
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Sendo definido por Lei que a Escolaridade obrigatória é equivalente ao 12º ano, será 

então necessário criar meios para escolarizar o segmento da população que, por 

qualquer motivo, não conseguiu concluir esse ciclo de estudos, no sentido de 

minimizar as desigualdades sociais e promover igualdade de oportunidades no acesso 

ao mercado de trabalho. 

Os Cursos EFA-Secundário são Cursos de Educação e Formação de Adultos 

destinados a pessoas com idade superior a 18 anos que queiram completar o Ensino 

Secundário ou obter uma certificação profissional.5 

Um adulto que conclua o Ensino Secundário através de um curso EFA poderá 

prosseguir os seus estudos de acordo com as condições definidas no Decreto-Lei nº 

64/2006 de 21 de Março (acesso ao Ensino Superior para maiores de 23 anos) ou na 

Deliberação nº 1650/2008 de 13 de Junho (Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 

Superior): 

Para efeitos de candidatura ao ensino superior, a classificação final do curso do ensino 
secundário a atribuir aos estudantes cuja conclusão e certificação de nível secundário 
não inclua essa classificação, é a que resulta da classificação, ou da média das 
classificações obtidas nos exames nacionais do ensino secundário que se constituam 
como provas de ingresso para o par estabelecimento/curso a que pretendem concorrer. 
(Deliberação nº 1650/2008, D.R. nº 113, Série II de 2008-06-13) 

A Escola Secundária da Amadora possui como oferta educativa os seguintes Cursos 

EFA – Secundário: dupla certificação: 

- Técnico/a de Qualidade Alimentar; 

- Técnico/a de Multimédia; 

- Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes; 

- Técnico/a de Auxiliar de Saúde; 

- Técnico/a de Informação e Animação turística. 

Cada um destes Cursos é dividido em dois tipos de formação, a formação Tecnológica 

e a formação Base. A Formação Tecnológica transmite o conhecimento técnico 

adequado para cada um dos cursos. A Formação Base é o “quadro de referência para 

todo o processo de balanço pessoal, reconhecimento e validação de competências 

adquiridas ao longo da vida […] assenta numa organização em três Áreas de 
                                            
5 Os cursos EFA podem conferir certificação escolar, certificação profissional ou dupla certificação. 
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Competências-Chave” (DGFV, 2013, Referencial de competências-chave para a 

Educação e Formação de Adultos, p.22), preza para que sejam transmitidos os 

conceitos básicos para se viver em sociedade (conceitos normalmente apreendidos ao 

longo da formação escolar, nos meios familiar e social), sendo formada pelas 

seguintes disciplinas, CP (Cidadania e Profissionalidade), STC (Sociedade, Tecnologia 

e Ciência) e CLC (Cultura, Língua e Comunicação), sendo obrigatória a sua frequência 

em todos os cursos.  

4.1.1. DISCIPLINAS DE CP E CLC 

As Áreas de Competência-Chave acompanhadas no decurso do estágio, na Escola 

Secundária da Amadora, foram CP (Cidadania e Profissionalidade) e CLC (Cultura, 

Língua e Comunicação) leccionadas pelo professor João Santos.  

Nos Cursos EFA (nas disciplinas acompanhadas), a prática de ensino-aprendizagem é 

diferente da praticada nos cursos do ensino regular ou profissional. Todo o processo é 

estabelecido numa estrutura bastante clara, em que todos os trabalhos possuem um 

modelo para orientação e estão agrupados segundo o encadeamento a seguir ao 

longo do percurso formativo dos alunos. Para cada aluno é inicialmente determinado 

(consoante o seu percurso escolar e profissional), o número e a designação dos 

trabalhos que necessita elaborar e a carga horária a cumprir. No final da sua formação 

pretende-se que organize e entregue um Portefólio Reflexivo de Aprendizagens 

(composto por uma ficha de auto-reflexão e o conjunto de todos os trabalhos 

desenvolvidos ao longo do seu percurso formativo). (ANQEP, 2013, Cursos EFA – 

Educação e Formação de Adultos) 

O papel do professor é, acima de tudo, de orientador. As aulas funcionam sob uma 

plataforma de e-learning, em que os alunos acedem às indicações e aos enunciados 

dos trabalhos que necessitam elaborar. É-lhes fornecido nessa plataforma um modelo 

base, com as indicações gráficas necessárias para a execução de todos os trabalhos, 

assim como tutoriais de apoio à utilização do software que irão utilizar (neste caso 

Microsoft Word).  

Os alunos aproveitam o decurso das aulas para avançar com os seus trabalhos, 

usufruindo assim da orientação do professor, sendo-lhes dada também a possibilidade 

de poder trabalhar em casa. 
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Todos os trabalhos apresentam sugestões de pesquisas a utilizar para a sua 

execução, obrigatoriamente feitas com o recurso da Internet, sendo no final referida a 

Webgrafia. 

Nestes Cursos existe uma grande diversidade de alunos, sendo quase possível 

afirmar que cada aluno possui um percurso formativo diferente. Enquanto existem 

pessoas que dominam a Internet, o acesso à plataforma de e-learning, o software ao 

qual obedece a execução dos trabalhos, outras, não possuem qualquer tipo de 

conhecimento sobre esses assuntos. Aqui, o professor não está a transmitir 

temas/conteúdos referentes a uma disciplina concreta, está a transmitir conhecimento 

sobre inúmeros assuntos, está a dar orientação para muitas tarefas, está a ajudar a 

superar diversas dificuldades.  

4.2. CURSO PROFISSIONAL - TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS 

 “Os Cursos Profissionais são uma modalidade de educação, inserida no ensino 

secundário, que valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma 

profissão, em articulação com o sector empresarial local.” (Escola Secundária da 

Amadora, 2013, Cursos profissionais 2013/2014) 

São cursos directamente relacionados a uma prática profissional específica6, cujo 

plano de estudos inclui três componentes de formação:  

- Formação Técnica; 

- Formação Científica; 

- Formação Sociocultural.  

A Formação Técnica possui um papel muito importante, incluindo a componente de 

Formação em contexto de trabalho, sendo geralmente adquirida no decurso de um 

estágio. (ANQEP, 2013, Cursos Profissionais) 

Os cursos Profissionais têm a duração de três anos lectivos (tal como os cursos 

Científico— Humanísticos) e a sua estrutura é organizada por módulos, “conferem um 

diploma equivalente ao ensino secundário (12º ano) e um certificado de qualificação 

                                            
6 Geralmente de acordo com as necessidades de trabalho no contexto local ou regional em que a escola 
se insere. 
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profissional de nível 4.” (Escola Secundária da Amadora, 2013, Cursos profissionais 

2013/2014) 

A Escola Secundária da Amadora possui como oferta educativa os seguintes Cursos 

Profissionais: 

- Curso Profissional de Técnico de Análise Laboratorial; 

- Curso Profissional de Técnico de Contabilidade; 

- Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais; 

- Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; 

- Curso Profissional de Técnico de Electrónica, Automação e Computadores; 

- Curso Profissional de Técnico de Turismo. 

(Escola Secundária da Amadora, 2013, Cursos profissionais 2013/2014) 

4.2.1. DISCIPLINA DE TÉCNICAS AUDIOVISUAIS 

No decurso do estágio, foi acompanhada uma turma do 11º ano do Curso Técnico de 

Audiovisuais, disciplina de Técnicas Audiovisuais, leccionada pelo professor Paulo 

Perre.  

A disciplina de Técnicas Audiovisuais está incluída na componente de Formação 

Técnica. É leccionada nos três anos de duração do curso e os seus conteúdos estão 

directamente relacionados com a Fotografia, o Vídeo e o Áudio. 

Esta disciplina pretende habilitar o aluno com conhecimentos acerca de técnicas e 
equipamento audiovisual, de modo a compreender o seu funcionamento e operar com 
o mesmo. Deve ainda fornecer ao aluno conceitos de qualidade e organização de 
trabalho empresarial. Com um sentido fortemente prático, a disciplina articula as várias 
especialidades para o desenvolvimento e concretização de projectos de produção 
audiovisual. (ANQEP, 2013, Técnicas Audiovisuais, 2008, p.2) 

No 11º ano (ano de frequência da turma acompanhada durante o estágio), os alunos 

já adquiriram os conhecimentos base para operar/manipular as ferramentas com as 

quais irão trabalhar. Tendo sido ultrapassada essa fase inicial, mais direccionada para 

o conhecimento técnico, torna-se possível integrar nos trabalhos a desenvolver, uma 

vertente mais artística. Assim, foi possível acompanhar trabalhos que se iniciavam 

com um registo fotográfico e terminavam com um filme. Os alunos fotografavam, 

faziam a edição e tratamento das fotografias e executavam a montagem de um vídeo 

utilizando texto, som e imagem. 
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Nos Cursos Profissionais existe um Programa com orientações metodológicas sobre 

cada conteúdo/módulo a desenvolver, mas não existem manuais. São os professores 

que, segundo as orientações do Programa, devem criar os exercícios que julguem 

apropriados para a apreensão dos conhecimentos que o aluno deve adquirir em cada 

módulo.  

O professor não tem limitações, não tendo também orientações.  

No caso específico da experiência de estágio, o professor Paulo Perre tinha 

leccionado esta disciplina nos últimos quatro anos consecutivos, tendo criado uma 

base de dados pessoal, organizada e bastante completa.  

A título de exemplo: 

Um exercício tinha uma calendarização de quatro aulas. A primeira aula era teórica e 

obedecia sempre a um enquadramento histórico, social, artístico… sobre o tema a 

desenvolver. Na segunda aula era executada a componente prática, de fotografia no 

exterior ou no interior, vídeo, captação de som…. As restantes aulas eram utilizadas 

para a edição e montagem do material captado. 

Todos os trabalhos obedeciam a uma estrutura bastante bem definida, obrigando os 

alunos a um grande rigor na planificação e execução de cada uma das partes que 

compunham a tarefa.  

Todos os enunciados eram dotados de grande criatividade, nunca descurando o 

aspecto artístico que este tipo de componente técnica deve assumir.  

4.3. CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS _ CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

E ARTES VISUAIS (DISCIPLINA DE GEOMETRIA DESCRITIVA A) 

A disciplina de Geometria Descritiva A insere-se nos Cursos Científico-Humanísticos 

de Ciências e Tecnologias e de Artes Visuais. É uma disciplina bianual (10 e 11º anos) 

de carácter opcional.  

No Curso de Ciências e Tecnologias, no 10º ano, o aluno pode optar por duas das 

seguintes disciplinas (mantendo essa opção para a frequência do 11º ano):  



Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

  
 
 

                  42 
 

- Física e Química A;  

- Biologia e Geologia; 

- Geometria Descritiva A. 

No Curso de Artes Visuais, no 10º ano, o aluno pode optar por duas das seguintes 

disciplinas (mantendo essa opção para a frequência do 11º ano): 

- Geometria Descritiva A; 

- Matemática B;  

- História da Cultura e das Artes. 

 (Escola Secundária da Amadora, 2013, Projecto Curricular de Escola 2010, p.9) 

Na Escola secundária da Amadora, no ano lectivo de 2012/2013, a disciplina de 

Geometria Descritiva A foi leccionada pela professora Adriana Tenreiro. Existiam duas 

turmas, uma de 10º ano composta por 20 alunos e uma de 11º ano composta por 16 

alunos, sendo a maioria proveniente do Curso de Artes Visuais.  

No decurso do estágio, o contacto com estes alunos foi orientado no sentido de tentar 

perceber o tipo de relação que possuem com a disciplina, que entendimento fazem da 

mesma, a existência de hábitos de estudo e sua metodologia, a pertinência que 

conferem à disciplina no sentido de uma aplicação futura a nível profissional… no 

âmbito de recolher informações para definir a base de um Sistema de comunicação 

auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva.  
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5.  PROBLEMÁTICA 

A Geometria Descritiva pode ser entendida como uma disciplina de carácter 

maioritariamente técnico. O seu objectivo por um lado pressupõe dos alunos uma 

capacidade de abstracção (que os ajude a ver no espaço aquilo que deverão 

representar no plano do desenho) por outro, implica o domínio e a apreensão de 

conceitos e o uso de metodologias específicas, ferramentas essenciais do Desenho 

Técnico. 

Assim, se nos apoiarmos nos conceitos de Klahr (2011), Instrução Directa Vs 

Instrução Exploratória, podemos considerar que o ensino desta disciplina, dada a sua 

natureza, tem assente iminentemente no primeiro conceito, que baseia portanto a 

assimilação do conhecimento do aluno, numa estreita orientação por parte dos 

professores. (Mata Justo, 2014)7 

Uma das questões sempre presentes na apreciação dos métodos de aprendizagem 
escolar relaciona-se com a ponderação do interesse que apresentam duas posições 
susceptíveis de ser confrontadas: 
Uma primeira que se suporta numa estreita orientação, por parte dos professores, das 
acções que os alunos devem realizar para assimilação de um novo conhecimento; 
Uma segunda, de tipo eminentemente problemático, em que se solicita, dos alunos, 
uma procura activa das soluções. Tal como seria facilmente previsível, investigações 
realizadas evidenciaram uma maior eficácia da segunda posição enunciada, uma vez 
que o método problemático em que assenta exige um maior nível de actividade dos 
alunos na procura de soluções. (Mata Justo, 2014, documentos policopiados)8 

Considera-se portanto, que o ensino da disciplina de Geometria Descritiva poderia 

abordar com maior ênfase o segundo conceito de Klahr, Instrução Exploratória, 

solicitando dos alunos, uma procura activa das soluções (Mata Justo, 2014)9, 

procurando promover a descoberta e criar uma maior dinâmica no seu ensino, de 

forma a estimular professores e alunos no sentido de tornar a aprendizagem mais 

experimental, divertida e eficaz. 

Constatamos que um professor de Geometria Descritiva tem, como referencial para o 

seu método de ensino, o Programa da disciplina, onde estão estruturados e definidos 

todos os temas a desenvolver nas aulas, obedecendo a uma proposta de 

                                            
7 Informação fornecida nas aulas de Supervisão / Relatório  
8 Documentos Policopiados e fornecidos pelo professor na sala de aula. 
9 Idem 
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calendarização, sugerindo metodologias, etc., bem como diferentes manuais de 

diferentes editoras.  

Tabela 7- Programa de Geometria Descritiva _ Assuntos 

Apresentação do Programa Desenvolvimento do Programa 

  
Finalidades Gestão 
Objectivos Conteúdos/temas, sugestões metodológicas 
Visão geral de temas/conteúdos Convenções de representação e simbologia 
Sugestões metodológicas gerais Modelos didácticos 
Competências a desenvolver   
Avaliação   
Recursos   

Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada pelo Ministério da Educação, Geometria Descritiva A 10º e 11º ou 11º 
e 12º anos, 2001, p. 2 

O acesso a essa Informação deve ser considerado como um factor positivo mas, o 

tempo definido para o ensino da disciplina associado ao facto de os alunos 

necessitarem obrigatoriamente de adquirir conhecimento específico, não deixa ao 

professor grande margem para desenvolver outro tipo de actividades. 

Eminentemente técnica, esta disciplina tem sido em geral caracterizada pelos alunos 

como uma disciplina complicada, de difícil transmissão e compreensão (Apêndice A, 

Questionário _ modelo, questão 04, p.01), sendo comum verificar-se dificuldades, por 

vezes significativas, na apreensão dos conteúdos/temas abordados nas aulas.  

Podendo essas dificuldades ser estendidas a outras áreas, existem porém casos de 

alunos em que são demonstrados resultados bons ou satisfatórios na grande maioria 

das outras disciplinas, revelando-se dificuldades de apreensão relevantes no estudo 

da Geometria10.  

Consensualmente podemos dizer que vivemos numa sociedade em constante 

mudança, onde nos deparamos com fortes discrepâncias geracionais. Tomemos como 

exemplo o estudo dos autores Small e Vorgan (2009) que enquadram na sua 

investigação, as actuais gerações em duas categorias, nativos digitais e imigrantes 

                                            
10 Alguns alunos a frequentar o Cursos EFA – Secundário, tinham frequentado o ensino regular no Curso 
de Artes Visuais e, as suas dificuldades eram acentuadas na aprendizagem da Geometria Descritiva. 
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digitais, sugerindo que as ligações neurológicas nos cérebros dos nativos digitais 

(jovens até aos vinte anos de idade, que nunca conheceram o mundo sem 

computadores, que raramente entraram numa biblioteca ou pesquisaram qualquer 

informação numa enciclopédia) diferem dramaticamente das dos imigrantes digitais 

(pessoas que tiveram contacto com as tecnologias já na idade adulta). 

Our society appears to be breaking into two cultural groups: Digital Natives, who were 
born into a world of computer technology, and Digital Immigrants, who were introduced 
to computer technology as adults. (Small e Vorgan, 2009, p. 24)  

As suas pesquisas sugerem que, de geração em geração, o cérebro apresenta 

mudanças significativas devido ao crescente aumento do uso das tecnologias, 

verificando-se hoje a sociedade perante uma “lacuna cerebral” entre as mentes mais 

jovens e as mentes mais velhas, encontrando-se apenas numa geração duas culturas 

separadas. 

A realidade dos professores e a realidade dos alunos podem enquadrar-se nestas 

duas categorias distintas. Apesar da faixa etária que separa estes dois grupos poder 

não ser muito distante, aquilo que se constata é que existem diferenças muito 

significativas, do ponto de vista cultural e mesmo de valores. 

[…] esta ideia é reforçada se atendermos ao tempo em que vivemos, em que 
fortíssimos meios de informação se vão sucedendo quase em cada dia que passa, 
convocando os professores para uma nova atitude em que  a condição de “transmissor 
de conhecimentos” se converte cada vez mais na de orientador da procura desses 
conhecimentos. (Mata Justo, 2014, documentos policopiados)11 

Sendo o papel do professor cada vez mais abrangente, é no entanto importante que 

procure sempre uma adequação das suas metodologias a esta nova realidade, tendo 

presente que a sua prática poderá ser favorecida ao contemplar novos e diversos 

contextos, em especial o dos alunos. 

Os professores devem: 

Implementar métodos de ensino variados e ter um repertório vasto de estratégias de 
ensino […] Empregar diferentes metodologias que sejam comprovadamente eficazes 
[…] Adaptar a sua metodologia aos alunos […] Renovar-se e actualizar-se […] Utilizar 
de forma eficaz e prática as novas tecnologias. (Molina, 2013, p.39) 

 

                                            
11 Documentos Policopiados e fornecidos pelo professor na sala de aula. 
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Assim, a questão aqui definida como principal problema de estudo será: 

Como estabelecer uma relação de proximidade com os alunos de forma a 
conseguir captar o seu interesse pela disciplina, encorajando a auto-
aprendizagem? 
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6. OBJECTIVOS  

A escola é por excelência construtora da sociedade em que se insere e, como tal deve 

obrigar-se a reflectir a sua cultura e valores. O seu papel é cada vez mais exigente, 

atendendo a que actualmente se assiste a uma mudança de paradigma em relação ao 

acesso à informação. 

Os jovens, que hoje temos nas escolas, convivem diariamente com o acesso 
instantâneo à informação […] estão habituados a um ambiente onde controlam o fluxo 
e o acesso à informação, quer através de um jogo de vídeo, de um programa 
multimédia, de um telemóvel, do controlo remoto ou mesmo, mais recentemente, da 
televisão interactiva. O aluno chega á escola transportando consigo a imagem de um 
mundo que ultrapassa em muito os limites do núcleo familiar, do professor e da própria 
escola. (Mata Justo, 2014)12 

Verifica-se que nos últimos anos, os métodos de aprendizagem escolar têm 

gradualmente vindo a modificar-se. Hoje, a escola tem também como desafio 

transformar a informação em conhecimento. 

[…] para além do acesso à informação é preciso interpretá-la, utilizá-la e avaliá-la, pelo 
que a escola tem um papel fundamental […] não é só importante saber lidar com 
grande quantidade de informação, como saber apreender o conhecimento através 
dessa mesma informação. (Mata Justo, 2014)13 

Assim, a escola não poderá somente apropriar-se das novas tecnologias como meras 

ferramentas de apoio e incentivo aos alunos, mas como elementos de articulação de 

todo o processo de ensino – aprendizagem. (Mata Justo, 2014) 14 

[…] quando o aluno interactua com a informação, não é só a sua competência cognitiva 
que aparece reforçada, como também desenvolve o sentido de autonomia, 
responsabilidade, capacidade de decisão, raciocínio crítico e criatividade aliadas à 
capacidade de recolher, relacionar e organizar informação. (Mata Justo, 2014)15 

Segundo este modelo e perante as exigências acrescidas inerentes ao papel do 

professor, procura-se utilizar os conhecimentos, os hábitos e os recursos dos alunos 

como forma de incentivar o seu estudo na disciplina de Geometria Descritiva.  

                                            
12 Informação fornecida nas aulas de Supervisão / Relatório 
13 Idem 
14 Idem 
15 Idem 
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A abordagem primordial será um sistema de comunicação, sustentado pela criação de 

um protótipo com uma estrutura semelhante a um manual escolar, que funcione online 

com um acesso universal, composto por conteúdos interactivos.  

O seu propósito será incentivar a colaboração/participação de professores e alunos 

para que se possa construir, passo a passo, uma biblioteca de trabalhos dinâmica e 

com a possibilidade de discussão. 

Os seus objectivos serão: 

-Complementar o ensino da Geometria Descritiva; 

-Disponibilizar material didáctico consonante com o modelo de organização do 

Programa da disciplina; 

-Incentivar a pesquisa e o trabalho extracurricular; 

-Promover o trabalho de equipa; 

-Fomentar o uso de novas tecnologias na tentativa de reduzir a distância entre 

gerações; 

-Provocar uma troca de experiências inter pares sobre metodologias de ensino da 

disciplina; 

-Promover a interdisciplinaridade desenvolvendo formas de complementaridade com 

outras disciplinas. 
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6.1. HIPÓTESES 

O “paradigma emergente dos multimédia” transforma a feição unidimensional da 

escola, começando esta a ter novos objectivos, novas metodologias, novos conteúdos 

[…] (Mata Justo, 2014)16 

Na procura de metodologias que possibilitem a concretização dos objectivos 

enunciados, estabelecem-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1 – Qual o impacto de aumentar o grau de utilização das novas tecnologias 

na sala de aula (do ponto de vista de uma aproximação entre gerações _ alunos / 

professor, e do ponto de vista de um maior incentivo pela aprendizagem)? 

Hipótese 2 – Qual a pertinência da utilização pontual nas aulas, pelos alunos, de um 

software de Geometria Dinâmica ou CAD (na procura de mostrar uma abordagem 

diferente aos problemas propostos e minimizar as dificuldades inerentes ao Desenho 

Técnico)?  

Hipótese 3 – Qual a utilidade de criar um website, de origem ou indexado ao website 

da escola, disponibilizando o material que for desenvolvido nas aulas (no sentido de 

reunir toda a informação relativa ao ano lectivo em questão, sempre disponível para 

consulta)? 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Informação fornecida nas aulas de Supervisão / Relatório 
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7. METODOLOGIA 

Procurou-se, através de um questionário de carácter anónimo (respondido pelos 

alunos do 10º e 11º ano a frequentar a Disciplina de Geometria Descritiva A, no ano 

lectivo de 2012/2013, da Escola Secundária da Amadora), obter as informações 

julgadas pertinentes, sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina de Geometria 

Descritiva. 

7.1. QUESTIONÁRIO 

O questionário (Apêndice A) foi estruturado da seguinte forma: 

- No início é apresentada a sua natureza, objectivo e motivações. São ainda dadas as 

instruções para o seu correcto preenchimento; 

- As questões 01 e 02 referem-se a informações de carácter geral, tais como o ano de 

escolaridade e o curso ou modalidade de ensino secundário que o aluno frequenta; 

- Nas questões 03, 04 e 05 procura-se aferir a utilidade da disciplina e o grau de 

dificuldade que o aluno lhe confere a um nível global e, ponto a ponto do Programa de 

Geometria Descritiva A (elaborado pelo Departamento do Ensino Secundário do 

Ministério da Educação); 

- Nas questões 06, 07 e 08 pretende-se perceber o tipo de relação que o aluno possui 

com a disciplina, qual o grau de dificuldade que considera ter em relação à apreensão 

dos conteúdos/temas, que contribuições atribui à disciplina e que tipo de atitude possui 

em relação à mesma; 

- Na questão 09 procura-se testar o conhecimento dos vários recursos possíveis de 

utilizar como auxílio ao estudo da disciplina;  

- Na questão 10 pretende-se aferir a necessidade da frequência de explicações fora do 

âmbito da escola; 

- Na questão 11 procura-se testar o conhecimento dos vários tipos de recursos 

possíveis de utilizar para exemplificar ou testar os conteúdos/temas desenvolvidos nas 

aulas; 

- As questões 12, 13, 14 e 15 referem-se ao tipo de utilização que o aluno faz do 

computador e da Internet, ao nível de conhecimentos que considera ter e, à utilização 

desses recursos como auxilio ao estudo da disciplina; 

- A questão 16 refere-se à opinião que o aluno possui sobre o curso que frequenta.  
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7.1.1. ANÁLISE DE DADOS 

01- Modalidade de ensino e curso  
O Questionário foi respondido por alunos a frequentar a modalidade de ensino Cursos 

Científico-Humanísticos, sendo 25% proveniente do Curso de Ciências e Tecnologias 

e 58% do Curso de Artes Visuais (17% dos inquiridos não identificaram o curso em 

que estavam inscritos). 

02- Ano de escolaridade 
Na amostra, 56% dos alunos frequentava o 10º ano de escolaridade e 44 % o 11º ano 

de escolaridade. 

03- Relação da disciplina com uma área profissional específica 
Procurou-se entender a utilidade que os alunos atribuem à disciplina, colocando a 

questão, A Geometria Descritiva parece-lhe estar ligada a uma área profissional 

específica? 

97% dos alunos respondeu, Sim, que a disciplina lhe parecia directamente relacionada 

com áreas como Arquitectura, Design, Engenharia ou outras, os restantes 3% não 

responderam à pergunta. 

04- Grau de dificuldade atribuído à disciplina  
A pergunta foi estruturada com uma escala de 0 a 10, na tentativa de comparar a 

opinião dos alunos sobre o grau de dificuldade que sentem ter em relação à disciplina 

de uma forma quantitativa, ou seja, sem que existisse apenas a opção entre fácil e 

difícil, havendo assim uma maior possibilidade de aferir, de forma mais concreta, qual 

o nível de conhecimento em que se encontram. 

Qual o grau de dificuldade que confere à disciplina de Geometria Descritiva? 
(Assinale a sua opção numa escala de 0 a 10, sendo 0 o equivalente a uma disciplina de muito fácil apreensão  

e 10 o equivalente a uma disciplina de muito difícil apreensão) 
 

 

Ilustração 9 – Grau de dificuldade que o aluno confere à disciplina de Geometria Descritiva 
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A maioria dos alunos atribui à disciplina de Geometria Descritiva um grau de 

dificuldade superior a 5 (19% atribui o valor 6 e 25% atribui o valor 7).  

Podemos concluir que: 
A disciplina de Geometria Descritiva é maioritariamente considerada de difícil 

apreensão. 

05- Grau de dificuldade de apreensão dos conteúdos/temas da disciplina 
(discriminando cada tema do Programa de Geometria Descritiva A) 
A pergunta foi estruturada com uma escala de 0 a 5, para que o aluno atribuísse a 

cada conteúdo/tema do Programa da disciplina de Geometria Descritiva o seu grau de 

dificuldade de apreensão.  

Procurou-se, com esta questão, perceber quais os temas em que existe uma maior 

dificuldade de apreensão, para que o Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao 

ensino da Geometria Descritiva possa contemplar um maior número de explicações, 

exercícios e suas resoluções de acordo com esses temas. 

Em relação aos conteúdos/temas abordados nas aulas de Geometria Descritiva,  
indique o seu grau de dificuldade de apreensão? 

(Assinale a sua opção numa escala de 0 a 5, sendo 0 o equivalente a um conteúdo/tema em que não sentiu qualquer  
dificuldade de apreensão e 5 o equivalente a um conteúdo/tema em que sentiu muita dificuldade de apreensão) 
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Ilustração 10- Representação do Ponto; Representação do Segmento de recta - Temas do 10ºano (Grau de 
dificuldade que o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Representação do Ponto, a grande maioria dos alunos atribui um grau de 

dificuldade de apreensão de 0 (90% dos alunos que frequenta o 10º ano e 92% dos 

alunos que frequenta o 11º ano).  

Para o tema Representação do Segmento de recta, a grande maioria dos alunos 

atribui também um grau de dificuldade de apreensão de 0 (65% dos alunos que 

frequenta o 10º ano e 75% dos alunos que frequenta o 11º ano).  

Podemos concluir que: 
Em ambos os temas, os alunos não sentiram qualquer dificuldade de apreensão. 

 

Ilustração 11- Representação da Recta; Representação de Figuras planas I - Temas do 10ºano (Grau de dificuldade 
que o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Representação da Recta, a grande maioria dos alunos atribui um grau de 

dificuldade de apreensão entre 0 e 1 (45% dos alunos que frequenta o 10º ano e 56% 

dos alunos que frequenta o 11º ano atribui o grau de dificuldade 0, 20% dos alunos 

que frequenta o 10º ano e 19% dos alunos que frequenta o 11º ano atribui o grau de 

dificuldade 1). 

Para o tema Representação de Figuras planas I (polígonos e círculo horizontais, 

frontais ou de perfil), a grande maioria dos alunos atribui também um grau de 

dificuldade de apreensão entre 0 e 1 (35% dos alunos que frequenta o 10º ano e 44% 

dos alunos que frequenta o 11º ano atribui o grau de dificuldade 0, 25% dos alunos 
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que frequenta o 10º ano e 33% dos alunos que frequenta o 11º ano atribui o grau de 

dificuldade 1). 

Podemos concluir que: 
Em ambos os temas, os alunos não sentiram dificuldades de apreensão. 

 

Ilustração 12- Representação do Plano; Representação de Intersecções - Temas do 10ºano (Grau de dificuldade que 
o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Representação do Plano, o grau de dificuldade de apreensão que a 

maioria dos alunos atribui situa-se entre 0 e 3, sendo 1 o mais significativo (atribuído 

por 35% dos alunos que frequenta o 10º ano e 38% dos alunos que frequenta o 11º 

ano). 

Para o tema Representação de Intersecções (recta/plano e plano/plano), o grau de 

dificuldade de apreensão que a maioria dos alunos atribui situa-se em 2 e 4, sendo 4 o 

mais significativo (atribuído por 40% dos alunos que frequenta o 10º ano e 28% dos 

alunos que frequenta o 11º ano). 

Podemos concluir que: 
No tema Representação do Plano, os alunos sentiram algumas, mas não 

significativas, dificuldades de apreensão. No tema Representação de Intersecções os 

alunos sentiram sérias dificuldades de apreensão, sendo as mais notórias nos alunos 

que frequentam o 10º ano. 
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Ilustração 13- Representação de Sólidos I; Métodos Geométricos auxiliares I - Temas do 10ºano (Grau de dificuldade 
que o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Representação de Sólidos I (pirâmides e cones de base horizontal, frontal 

ou de perfil; prismas e cilindros de bases horizontais, frontais ou de perfil; esfera, 

círculos máximos; pontos e linhas situados nas arestas, faces ou superfícies dos 

sólidos), o grau de dificuldade de apreensão que a maioria dos alunos atribui situa-se 

entre 0 e 3, sendo 1 o mais significativo (atribuído por 35% dos alunos que frequenta o 

10º ano e 38% dos alunos que frequenta o 11º ano). 

Para o tema Métodos Geométricos auxiliares I (estrutura comparada dos métodos 

auxiliares; mudança de diedros de projecção; rotações), o grau de dificuldade de 

apreensão atribuído pelos alunos apenas é significativo em 4, para os alunos que 

frequentam o 10º ano (30%).  

Podemos concluir que: 
No tema Representação de Sólidos I, os alunos sentiram algumas, mas não 

significativas, dificuldades de apreensão. Relativamente ao tema Métodos 

Geométricos auxiliares I, é quase equivalente a percentagem de alunos que apresenta 

dificuldades de apreensão em relação à percentagem de alunos que as não 

apresenta, com a excepção do número de alunos que frequenta o 10º ano (30%) que 

apresenta um grau de dificuldade de apreensão de 4.  
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Ilustração 14- Representação de Figuras planas II; Representação de Sólidos II - Temas do 10ºano (Grau de 
dificuldade que o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Representação de Figuras planas II (figuras planas situadas em planos 

verticais ou de topo), o grau de dificuldade de apreensão que a maioria dos alunos 

atribui situa-se entre 0 e 2, sendo 1 e 2 mais significativos para os alunos do 10º ano 

(25% em ambos), e 0 e 1 mais significativos para os alunos do 11º ano (31% em 

ambos). 

Para o tema Representação de Sólidos II (pirâmides e prismas regulares com base(s) 

situada(s) em planos verticais ou de topo), o grau de dificuldade de apreensão que a 

maioria dos alunos atribui situa-se entre 0 e 2, sendo 1 o mais significativo (atribuído 

por 35% dos alunos que frequenta o 10º ano e 40% dos alunos que frequenta o 11º 

ano). 

Podemos concluir que: 
Em ambos os temas, os alunos sentiram algumas, mas não significativas, dificuldades 

de apreensão. 
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Ilustração 15- Paralelismo de rectas e de planos; Perpendicularidade de rectas e de planos; Métodos geométricos 
auxiliares II - Temas do 11ºano (Grau de dificuldade que o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Paralelismo de rectas e de planos, a grande maioria dos alunos (44%) 

atribui um grau de dificuldade de apreensão de 3. 

Para o tema Perpendicularidade de rectas e de planos, o grau de dificuldade de 

apreensão que a maioria dos alunos atribui situa-se entre 2 e 4, sendo 4 o mais 

significativo (atribuído por 30% dos alunos). 

Para o tema Métodos geométricos auxiliares II (mudança de diedros de projecção – 

mudanças sucessivas; rotações), a grande maioria dos alunos (44%) atribui um grau 

de dificuldade de apreensão de 1, sendo também significativo o número de alunos que 

atribui um grau de dificuldade de apreensão de 3 (31%). 

Podemos concluir que: 
Em todos os temas os alunos sentiram dificuldades de apreensão. As dificuldades são 

mais notórias no tema Perpendicularidade de rectas e de planos. No tema Métodos 

geométricos auxiliares II é bastante acentuado o número de alunos que não sentiu 

dificuldades de apreensão, no entanto, é também acentuado o número de alunos que 

as sentiu (37%). 
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Ilustração 16- Problemas métricos; Representação de Figuras planas III; Representação de Sólidos III - Temas do 11ºano 
(Grau de dificuldade que o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Problemas métricos (distâncias; ângulos), a grande maioria dos alunos 

atribui um grau de dificuldade de apreensão situado entre 2 e 5, sendo igual a 

percentagem de alunos que atribui os valores 2 e 3 (19% atribui 2 e 25% atribui 3) à 

percentagem de alunos que atribui os valores 4 e 5 (25% atribui 4 e 19% atribui 5). 

Para o tema Representação de Figuras planas III (figuras planas situadas em planos 

não projectantes), o grau de dificuldade de apreensão que a maioria dos alunos atribui 

situa-se entre 1 e 3, sendo 3 o mais significativo (31%). 

Para o tema Representação de Sólidos III (pirâmides e prismas regulares com base(s) 

situada(s) em planos não projectantes), a maioria dos alunos atribuiu graus de 

dificuldade de apreensão de 1 (25%), 3 (25%) e 4 (18%). 

Podemos concluir que: 
Em todos os temas os alunos sentiram dificuldades de apreensão significativas, sendo 

as mais notórias no tema Problemas métricos (19% dos alunos considera ter sentido 

muitas dificuldades de apreensão). No tema Representação de Figuras planas III, 

metade dos alunos não sentiu dificuldades de apreensão relevantes, no entanto, uma 

parte significativa (31%) atribui a este tema um grau de dificuldade 3. No tema 

Representação de Sólidos III, grande parte dos alunos (38%) não considera ter sentido 

dificuldades de apreensão, por outro lado, a maioria (43%) atribui um grau de 

dificuldade entre 3 e 4, ou seja, foram sentidas dificuldades de apreensão.  
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Ilustração 17- Secções; Sombras; Axonometrias oblíquas ou clinogonais - Temas do 11ºano (Grau de dificuldade que o 
aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Secções, a grande maioria dos alunos (56%) atribui um grau de 

dificuldade de apreensão de 2. 

Para os temas Sombras e Axonometrias oblíquas ou clinogonais (cavaleira; 

planométrica), o grau de dificuldade de apreensão que a maioria dos alunos atribui 

situa-se entre 2 e 3, sendo os mesmos equivalentes (25% dos alunos atribui um grau 

de dificuldade de apreensão 2 e 25% dos alunos atribui um grau de dificuldade de 

apreensão 3). 

Podemos concluir que: 
Em todos os temas, não foram sentidas dificuldades de apreensão relevantes. No 

tema Secções não existem dificuldades de apreensão acentuadas (apenas uma 

pequena quantidade de alunos, 12%, sentiu muita dificuldade de apreensão). Nos 

temas Sombras e Axonometrias oblíquas ou clinogonais a maioria dos alunos não 

sentiu dificuldades de apreensão significativas, sendo esse factor mais acentuado no 

tema Axonometrias oblíquas ou clinogonais. 



Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

  
 
 

                  60 
 

 

Ilustração 18- Axonometrias ortogonais; Formas tridimensionais, Métodos de construção - Temas do 11ºano (Grau de 
dificuldade que o aluno confere à apreensão dos conteúdos/temas da disciplina) 

Para o tema Axonometrias ortogonais (trimetria, dimetria, isometria), a grande maioria 

dos alunos atribui um grau de dificuldade de apreensão situado entre 1 e 2, de forma 

equivalente (38% dos alunos atribui um grau de dificuldade de 1 e 38% dos alunos 

atribui um grau de dificuldade de 2). 

Para o tema Formas tridimensionais, o grau de dificuldade de apreensão que a maioria 

dos alunos atribui é de 2 (44%), sendo também relevante o número de alunos que 

atribui um grau de dificuldade de apreensão de 1 (24%). Já para os Métodos de 

construção, o grau de dificuldade atribuído pelos alunos situa-se entre 1 e 2 (38% dos 

alunos atribui um grau de dificuldade de 1 e 44% dos alunos atribui um grau de 

dificuldade de 2). 

Podemos concluir que: 
Em todos os temas, os alunos não sentiram dificuldades de apreensão relevantes. 
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Considerações finais 

Procurou-se, com esta questão, aferir as dificuldades de apreensão mais relevantes 

sobre os conteúdos/temas da disciplina de Geometria Descritiva.  

Podemos concluir, de um ponto de vista global, que os alunos que frequentam o 10º 

ano de escolaridade apresentam um nível de dificuldade de apreensão 

maioritariamente superior ao dos alunos que frequentam o 11º ano (podemos supor, a 

título de curiosidade, que os alunos que frequentam o 11º ano, tendo adquirido um 

grau de conhecimento superior e de maior exigência, encaram os temas/conteúdos 

apreendidos no passado com um maior nível de facilidade do que os alunos que se 

encontram a frequentar o 10º ano, que respondem a perguntas de conteúdos/temas 

apreendidos muito recentemente). 

Os temas em que os alunos revelaram maiores dificuldades de apreensão foram: 

- Representação de Intersecções (recta/plano e plano/plano); 

- Métodos geométricos auxiliares I (estrutura comparada dos métodos auxiliares; 

mudança de diedros de projecção; rotações); 

- Paralelismo de rectas e de planos; 

- Perpendicularidade de rectas e de planos; 

- Métodos geométricos auxiliares II (mudança de diedros de projecção – mudanças 

sucessivas; rotações); 

- Problemas métricos (distâncias; ângulos); 

- Representação de Figuras planas III (figuras planas situadas em planos não 

projectantes); 

- Representação de Sólidos III (pirâmides e prismas regulares com base(s) situada(s) 

em planos não projectantes). 

Sendo estes os temas em que os alunos sentiram maiores dificuldades de apreensão, 

serão de maior destaque e enfâse os exercícios, os exemplos, as explicações, a tratar 

no Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva. 
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06- Grau de dificuldade de apreensão dos conteúdos/temas da disciplina  
A pergunta foi estruturada com uma escala de 0 a 10, na tentativa de aferir, a um nível 

global, a opinião dos alunos sobre a facilidade ou dificuldade de apreensão dos 

conteúdos/temas da disciplina. 

Qual o grau de dificuldade que considera ter em relação à apreensão dos conteúdos/temas  

da disciplina de Geometria Descritiva? 
(Assinale a sua opção numa escala de 0 a 10, sendo 0 o equivalente a um aluno sem dificuldades de apreensão  

e 10 o equivalente a um aluno com muitas dificuldades de apreensão dos temas/conteúdos) 

 

 

Ilustração 19- Grau de dificuldade que o aluno confere à apreensão dos temas/conteúdos da disciplina de Geometria 
Descritiva 

Parte dos alunos (55%) atribui à apreensão dos temas/conteúdos da disciplina de 

Geometria Descritiva um grau de dificuldade inferior a 5, sendo 3 o que mais se 

destaca. Para os graus de dificuldade atribuídos com valor superior a 5, 7 é o mais 

significativo (17%), sendo no entanto relevante que 6% dos inquiridos se considere 

com muitas dificuldades de apreensão dos temas/conteúdos da disciplina.  

Podemos concluir que: 
É quase equivalente a quantidade de alunos que se considera sem dificuldades de 

apreensão significativas em relação à quantidade de alunos que se considera com 

dificuldades de apreensão. 

07- Contribuições da disciplina 
Foram colocadas quatro afirmações acerca das possíveis contribuições da disciplina 

de Geometria Descritiva, dando aos alunos a possibilidade de escolher uma das 

seguintes opções, Concordo totalmente, Concordo, Discordo, Discordo totalmente e 

Não acho importante. 

Procurou-se perceber a opinião dos alunos sobre as contribuições futuras dos temas 

que estão a apreender. 
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Indique o seu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações  
acerca das contribuições da Geometria Descritiva. 

(Responda apenas a uma opção por alínea) 

A Geometria Descritiva contribui para o desenvolvimento da capacidade de percepção 

do espaço- Todos os alunos concordaram com esta afirmação, sendo que 64% optou 

por Concordo totalmente e 36% por Concordo. 

A Geometria Descritiva ajuda a representar graficamente uma ideia- a grande maioria 

dos alunos concordou com esta afirmação, 17% escolheu a opção Concordo 

totalmente e 69% a opção Concordo. 14% dos alunos discordou desta afirmação. 

A Geometria Descritiva contribui para o desenvolvimento do raciocínio- a grande 

maioria dos alunos concordou com esta afirmação, 42% escolheu a opção Concordo 

totalmente e 55% a opção Concordo. 3% dos alunos discordou desta afirmação. 

A Geometria Descritiva ajuda a desenvolver a capacidade criativa- 53% dos alunos 

concordou com esta afirmação (17% optou por Concordo totalmente e 36% por 

Concordo) e 44% dos alunos não concordou com esta afirmação (30% optou por 

Discordo e 14% por Discordo totalmente). 3% escolheu a opção Não acho importante. 

 

Ilustração 20- A Geometria Descritiva ajuda a desenvolver 
a capacidade criativa – Grau de concordância do aluno 

Podemos concluir que: 
É quase equivalente a percentagem de alunos que concorda com esta afirmação em 

relação à percentagem de alunos que discorda. Das quatro afirmações colocadas foi 

esta a mais controversa, obtendo-se resultados bastante distintos. Grande parte dos 

inquiridos não estabelece qualquer relação entre Geometria Descritiva e Criatividade. 



Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

  
 
 

                  64 
 

08- Atitude em relação à disciplina 
A questão foi estruturada com quatro opções para que o aluno escolhesse a que 

melhor se identificasse com a sua opinião pessoal sobre a disciplina de Geometria 

Descritiva, na tentativa de aferir se o aluno Gosta ou Não gosta da disciplina. 

Escolha a opção que melhor se identifique com a sua atitude em relação à disciplina de Geometria Descritiva. 

 

Ilustração 21- Atitude do aluno em relação à disciplina de Geometria 
Descritiva 

A maioria dos alunos (44%) escolheu a opção Gosto de quase todos os 

conteúdos/temas da disciplina de Geometria Descritiva. 20% optou por Gosto da 

disciplina de Geometria Descritiva, 14% por Não gosto da disciplina de Geometria 

Descritiva e 22% por Gosto apenas de alguns conteúdos/temas da disciplina de 

Geometria Descritiva.  

Podemos concluir que: 
A disciplina é do agrado da maioria dos inquiridos. Apenas 14% considera não gostar 

da disciplina e 22% não gostar de alguns dos conteúdos/temas. 

09- Recursos auxiliares ao estudo da disciplina 
Foram colocadas nove hipóteses de recursos possíveis de utilizar como auxílio ao 

estudo da disciplina de Geometria Descritiva. A cada um foi atribuída uma escala de 0 

a 5, relativamente à frequência de utilização pelos alunos. Foi ainda colocada a opção 

Outros, caso o aluno utilizasse um recurso não presente na lista, podendo assim 

enuncia-lo e atribuir-lhe a sua frequência de utilização (esta opção foi admitida no 

sentido de avaliar mais conclusivamente a existência de hábitos de estudo nos 

inquiridos). 
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Tendo em conta os seguintes recursos possíveis de utilizar como auxílio ao estudo da Geometria Descritiva, indique aqueles 
que usa com maior e menor frequência. 

(Assinale a sua opção numa escala de 0 a 5, sendo 0 o equivalente a um recurso que nunca tenha utilizado e 5 o equivalente a um 
recurso que utilize com frequência) 

Apontamentos e trabalhos feitos nas aulas- a grande maioria dos alunos (80%) atribui 

a este recurso um grau de utilização entre 3 e 5, sendo 5 o mais significativo com 38% 

(6% dos alunos atribui um grau de utilização de 0, 8% de 1, 6% de 2, 17% de 3 e 25% 

de 4).  

O manual escolar adoptado pela escola- não existe um grau de utilização significativo 

em relação a este recurso, sendo no entanto de destaque o reduzido número de 

alunos (8%) que lhe atribui um grau de utilização 5 (17% dos alunos atribuiu um grau 

de utilização de 0, 17% de 1, 19% de 2, 22% de 3 e 17% de 4). 

Outros manuais escolares- a grande maioria dos alunos (72%) atribui a este recurso 

um grau de utilização de 0 (3% dos alunos atribui um grau de utilização de 2, 11% de 

3, 6% de 4 e 8% de 5). 

Cadernos de exercícios de apoio ao estudo- a maioria dos alunos (55%) atribui a este 

recurso um grau de utilização de 0. Para os que o utilizam, o grau de utilização 2 é 

significativo, cerca de 17% (3% dos alunos atribui um grau de utilização de 1, 8% de 3, 

11% de 4 e 6% de 5). 

Pesquisas em bibliotecas- A grande maioria dos alunos (97%) afirma nunca ter 

utilizado este recurso como apoio ao estudo, os restantes 3% atribuem um grau de 

utilização de 1. 

Pesquisas na internet- É mais relevante o número de alunos que nunca utilizou ou 

utiliza com pouca frequência este recurso (64%) em relação ao número de alunos que 

o utiliza com alguma ou muita frequência (36%), sendo dos graus de utilização 

atribuídos o mais significativo em 1, com 36% (14% dos alunos atribui um grau de 

utilização de 0, 14% de 2, 14% de 3, 14% de 4 e 8% de 5). 

Ajuda de familiares e (ou) colegas- A grande maioria dos alunos (75%) nunca utilizou 

ou utiliza este recurso com pouca frequência, sendo o grau de utilização mais 

significativo de 0 com 39%, no entanto, 25% dos alunos diz utilizar este recurso com 

alguma frequência (22% dos alunos atribui um grau de utilização de 1, 14% de 2, 11% 
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de 3 e 14% de 4). É relevante que nenhum aluno atribua a este recurso o valor 5, ou 

seja, que diga utilizá-lo com frequência. 

Explicações na escola- A grande maioria dos alunos (69%) nunca utilizou este recurso, 

sendo que 22% já o utilizou mas não o faz com frequência, não sendo significativo o 

número de alunos que já utilizou ou utiliza este recurso frequentemente (14% dos 

alunos atribui um grau de utilização de 1, 8% de 2, 6% de 4 e 3% de 5). 

Explicações fora da escola- A grande maioria dos alunos (77%) nunca utilizou este 

recurso, sendo que 12% já o utilizou mas não o faz com frequência, não sendo 

significativo o número de alunos que já utilizou ou utiliza este recurso frequentemente 

(6% dos alunos atribui um grau de utilização de 1, 6% de 2, 3% de 4 e 8% de 5). 

Outros (se utilizar outros recursos, diga quais, atribuindo a cada um deles um valor 

numa escala de 0 a 5, de acordo com a frequência de utilização) - A totalidade dos 

alunos (100%) não assinalou qualquer outro recurso que utilizasse como auxílio ao 

estudo. 

Podemos concluir que: 
A grande maioria dos alunos (80%) utiliza os Apontamentos e trabalhos feitos nas 

aulas como auxílio ao estudo. O manual escolar adoptado pela escola é muito pouco 

utilizado com essa finalidade (17% dos inquiridos nunca utilizou). Outros manuais 

escolares raramente são utilizados (apenas 28% dos alunos já utilizou, sendo que 8% 

diz utilizar com frequência). A maioria dos alunos (55%) nunca utilizou Cadernos de 

exercícios de apoio ao estudo, os restantes 45% já utilizaram, sendo relevante que 

17% (11% + 6%) costume utilizar com bastante frequência. Em relação a Pesquisas 

em bibliotecas, 97% dos inquiridos nunca utilizou este recurso e 3% afirma já ter 

utilizado mas não o fazer com frequência. Já em relação às Pesquisas na internet, 

apesar de ser superior o número de alunos que nunca utilizou ou utiliza com pouca 

frequência este recurso (64%) é, no entanto, relevante o número de alunos que o 

utiliza com alguma ou muita frequência (36%). A Ajuda de familiares e (ou) colegas é 

pouco utilizada como auxílio ao estudo, 75% dos inquiridos nunca utilizou este recurso 

ou utiliza-o com pouca frequência, sendo que os restantes já o utilizaram mas não o 

fazem frequentemente. As Explicações na escola são um recurso de auxílio ao estudo 

a que a quase totalidade dos alunos não recorre, a grande maioria dos alunos (91%) 

nunca utilizou este recurso ou utiliza-o com pouca frequência, dos restantes apenas 
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3% diz utiliza-lo frequentemente. Por outro lado, as Explicações fora da escola são um 

recurso de auxílio ao estudo ainda menos utilizado do que as Explicações na Escola. 

Apenas 9% dos alunos diz utilizar este recurso, sendo que 8% diz fazê-lo com 

frequência, 77% dos inquiridos nunca o utilizou. 

Nenhum aluno referiu ter utilizado outro recurso de auxílio ao estudo da disciplina, 

para além dos que estavam enunciados na questão. 

10- Frequência de explicações de Geometria Descritiva 

Procurou-se com esta questão aferir a necessidade dos alunos da frequência de 

explicações fora do âmbito da escola. Foram dadas seis opções de resposta na 

tentativa de comparar as diferentes necessidades dessas explicações.  
 

Durante este ano lectivo, frequentou explicações de Geometria Descritiva? 
(Escolha apenas uma opção) 

 

Ilustração 22- Frequência de explicações de Geometria Descritiva  

A maioria dos alunos (78%) não frequentou explicações de Geometria Descritiva 

durante o ano lectivo em questão. Apenas 22% dos alunos tiveram necessidade desse 

apoio, 16% tinham notas muito baixas e precisava levantá-las e 6% necessitaram de 

ajuda na organização do seu estudo.  

Podemos concluir que: 
A grande maioria dos inquiridos (78%) não sentiu necessidade de recorrer a 

explicações da disciplina fora do âmbito escolar. É relevante que os alunos que 

frequentaram explicações tenham utilizado esse recurso por terem notas muito baixas 
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e por precisarem de ajuda na organização do estudo e não apenas para melhor se 

prepararem para os exames. 

11- Recursos utilizados para exemplificar ou testar os conteúdos/temas 
desenvolvidos nas aulas de Geometria Descritiva  
O Programa de Geometria Descritiva elaborado pelo Departamento do Ensino 

Secundário do Ministério da Educação recomenda o uso de determinados recursos 

para apoio ao ensino da disciplina.  

Em relação à sequência do ensino-aprendizagem dos conteúdos no âmbito da 
representação diédrica ainda que, em cada ano, o percurso se inicie com situações que 
implicam um maior grau de abstracção, foi procurado atenuar esta componente, 
através das didácticas e metodologia propostas. Desse modo, para que a 
aprendizagem da abstracção seja favorecida, propõe-se que seja realizada em ligação 
ao concreto, através do recurso sistemático a modelos tridimensionais nos quais se 
torna possível simular, de forma visível e palpável, as situações espaciais que o aluno 
irá representar posteriormente na folha de papel - após ter visto e compreendido - sem 
decorar apenas traçados, situação que, irremediavelmente, o impediria de resolver 
problemas mais complexos […] Também o recurso a software de geometria dinâmica 
pode, em contraponto com os modelos tridimensionais, ser muito interessante e 
estimulante nas actividades de ensino-aprendizagem por permitir registar graficamente 
o movimento e, sobretudo, por facilitar a detecção, em tempo real, das invariantes dos 
objectos geométricos quando sujeitos a transformações, favorecendo, por conseguinte, 
a procura do que permanece constante no meio de tudo o que varia. Essa faceta 
permite a exploração dessas mesmas transformações, que estão na raiz do próprio 
software, o que dá entrada ao aluno, na Geometria, através de um conceito 
extremamente lato e poderoso, que está na essência das projecções utilizadas na 
representação descritiva. Por outro lado, a arquitectura destes programas de 
computador, favorece o desenvolvimento de um ensino-aprendizagem baseado na 
experimentação e na descoberta permitindo deduzir, a partir de indícios, as leis gerais 
que governam os problemas geométricos que vão sendo propostos. (Ministério da 
Educação, Geometria Descritiva A 10º e 11º ou 11º e 12º anos, 2001, p/s. 3 e 4). 

Procurou-se com esta questão testar o conhecimento de alguns tipos de recursos 

possíveis de utilizar para exemplificar ou testar os conteúdos/temas desenvolvidos nas 

aulas. Foram colocados quatro exemplos, cada um deles com uma escala de 0 a 5, 

para que o aluno assinalasse a frequência de utilização desse recurso nas aulas de 

Geometria Descritiva que frequentou. Foi ainda colocada a opção Outros, caso o aluno 

tivesse conhecimento de um recurso não presente na lista, podendo assim enuncia-lo 

e atribuir-lhe a frequência de utilização nas aulas. 
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Tendo em conta os seguintes recursos possíveis de utilizar para exemplificar ou testar os conteúdos/temas desenvolvidos nas 
aulas de Geometria Descritiva, indique os utilizados com maior e menor frequência nas aulas que frequentou. 

(Assinale a sua opção numa escala de 0 a 5, sendo 0 o equivalente a um recurso nunca utilizado e 5 o equivalente a um recurso 
utilizado com frequência) 

Modelos tridimensionais (maquetas) - A grande maioria dos alunos (75%) atribui a este 

recurso um grau de utilização nas aulas de Geometria Descritiva entre 0 e 2 (recurso 

nunca utilizado ou utilizado com pouca frequência), sendo 0 o mais significativo com 

33% (31% dos alunos atribui um grau de utilização de 1, 11% de 2, 14% de 3, 3% de 4 

e 8% de 5). 

Modelos tridimensionais virtuais (3D) - A grande maioria dos alunos (82%) atribui a 

este recurso um grau de utilização nas aulas de Geometria Descritiva entre 0 e 2 

(recurso nunca utilizado ou utilizado com pouca frequência), sendo 0 o mais 

significativo com 44% (14% dos alunos atribui um grau de utilização de 1, 24% de 2, 

6% de 3, 3% de 4 e 3% de 5, sendo que 6% dos inquiridos não respondeu à 

pergunta). 

Recurso a software de geometria dinâmica, CAD ou outro- A grande maioria dos 

alunos (69%) atribui a este recurso um grau de utilização nas aulas de Geometria 

Descritiva entre 0 e 2 (recurso nunca utilizado ou utilizado com pouca frequência), 

sendo 0 o mais significativo com 47% (8% dos alunos atribui um grau de utilização de 

1, 14% de 2, 19% de 3, 6% de 4 e 3% de 5, sendo que 3% dos inquiridos não 

respondeu à pergunta). 

Exemplos com mobiliário ou equipamento existente na sala de aula- É quase 

equivalente o número de alunos que atribui a este recurso um grau de utilização entre 

0 e 2 (recurso nunca utilizado ou utilizado com pouca frequência) em relação ao 

número de alunos que atribui um grau de utilização entre 3 e 5 (recuso utilizado com 

frequência), sendo o grau de utilização mais significativo o de 4 com 22% (14% dos 

alunos atribui um grau de utilização de 0, 14% de 1, 14% de 2, 19% de 3 e 14% de 5, 

sendo que 3% dos inquiridos não respondeu à pergunta). 

Outros (Se tiver conhecimento de outros recursos, diga quais, atribuindo a cada um 

deles um valor numa escala de 0 a 5, de acordo com a frequência de utilização) – 

Apenas 3% dos alunos enunciaram outros recursos possíveis de utilizar para 

exemplificar ou testar os conteúdos/temas desenvolvidos nas aulas, Exercícios 

realizados na internet, sendo atribuído o grau de utilização de 4. 
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Podemos concluir que: 
Nas aulas de Geometria Descritiva frequentadas pelos inquiridos, houve muito pouca 

aplicação dos vários recursos possíveis de utilizar para exemplificar ou testar os 

conteúdos/temas desenvolvidos. 

12- Nível de conhecimentos em Informática 
A pergunta foi estruturada com uma escala de 0 a 10, na tentativa de aferir qual o nível 

de conhecimento que os alunos consideram ter em Informática. 
 

Como considera os seus conhecimentos em Informática? 
(Assinale a sua opção numa escala de 0 a10, sendo 0 o equivalente a uma pessoa sem conhecimentos em Informática e 10 o 

equivalente a uma pessoa com muitos conhecimentos em Informática) 

 

 

Ilustração 23- Nível de conhecimentos em Informática 

A maioria dos alunos (35%) atribui ao seu nível de conhecimentos em Informática o 

valor 7. 

Podemos concluir que: 
A quase totalidade dos alunos possui conhecimentos em Informática, uma vez que 

apenas 12% dos alunos considera ter um nível de conhecimento inferior a 5 (3% dos 

alunos considera ter um nível de conhecimento 0, 3% de 3 e 6% de 4). Os restantes 

alunos consideram ter um bom nível de conhecimento sobre esse tema. 

13- Acesso a computador e Internet 
A questão foi estruturada com cinco opções para que o aluno escolhesse a mais 

adequada à sua condição. Procurou-se conhecer o tipo de acesso que os alunos 

possuem em relação a computador e Internet, com o objectivo de validar (ou não) a 

opção da criação de um Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da 

Geometria Descritiva para utilização online. 
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Ilustração 24- Acesso a computador e Internet 

A grande maioria dos alunos (88%) afirma possuir computador e Internet. Os restantes 

12% afirmam não possuir computador (3% dos inquiridos tem facilidade em aceder a 

um computador com Internet, 6% tem facilidade em aceder a um computador e 3% 

não tem facilidade em aceder a um computador). 

Podemos concluir que: 
Uma vez que a grande maioria dos alunos possui computador e Internet, se pode 

considerar validada, nesse sentido, a opção da criação de um Sistema de 

comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva de utilização online. 

14- Tipos de utilização do computador 
Foram enunciados doze tipos de utilização possíveis de fazer do computador e/ou da 

Internet, cada um deles com uma escala de 0 a 5, para que o aluno lhe atribuísse o 

seu grau de utilização. 

Procurou-se, com esta questão, perceber para que fim o aluno utiliza o computador e 

a Internet (jogar, fazer pesquisas, fazer trabalhos escolares, comunicar com outras 

pessoas…) com o objectivo de tentar direccionar os tipos de utilização mais 

frequentes, como forma de incentivar e apoiar o estudo.  
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Que tipo de utilização costuma fazer do computador? 
(Assinale a sua opção numa escala de 0 a 5, sendo 0 o equivalente a uma opção que nunca tenha utilizado e  

5 o equivalente a uma opção que utilize com muita frequência) 

 

 

Ilustração 25- Tipos de utilização do computador (Utilizar o e-mail; Utilizar redes sociais tipo Facebook ou equivalente; 
Utilizar chat rooms para falar com outras pessoas; Utilizar o skype ou equivalente para falar com outras pessoas) 

A grande maioria dos alunos utiliza frequentemente o e-mail e as redes sociais, 

atribuindo a ambos um grau de utilização maioritariamente situado entre 4 e 5 (17% 

dos alunos atribui ao e-mail um grau de utilização de 4 e 36% de 5 e, 28% dos alunos 

atribui às redes sociais um grau de utilização de 4 e 44% de 5). Chat rooms para falar 

com outras pessoas não possui uma utilização significativa, sendo que 56% dos 

alunos nunca utilizou e 11% diz já ter utilizado mas não o fazer frequentemente. No 

entanto, o Skype ou equivalente, também para falar com outras pessoas, possui uma 

utilização relevante, 22% dos inquiridos afirma utilizar com muita frequência, ainda que 

36% afirme nunca ter utilizado. 

 

Ilustração 26 - Tipos de utilização do computador (Jogar; Fazer Downloads e Uploads de música, vídeo ou outros, 
relacionados com os meus interesses; Fazer Downloads e Uploads de música, vídeo ou outros, relacionados com os 
trabalhos escolares; Pesquisar informação relacionada com os meus interesses) 
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A grande maioria dos alunos utiliza o computador frequentemente para pesquisar 

informação relacionada com os seus interesses e fazer Downloads e Uploads de 

música, vídeos ou outros, também relacionados com os seus interesses, atribuindo a 

ambos um grau de utilização maioritariamente situado entre 4 e 5 (22% dos alunos 

atribui a pesquisar informação relacionada com os seus interesses um grau de 

utilização de 4 e 53% de 5 e, 35% dos alunos atribui a fazer Downloads e Uploads de 

música, vídeos ou outros, relacionados com os seus interesses um grau de utilização 

de 4 e 42% de 5). Jogar demonstra também uma utilização bastante significativa, 31% 

dos alunos considera fazê-lo com muita frequência. Por outro lado, fazer Downloads e 

Uploads de música, vídeos ou outros relacionados com os trabalhos escolares, não 

possui uma utilização relevante, o grau de utilização mais significativo é 3 com 31%. 

 

Ilustração 27- Tipos de utilização do computador (Pesquisar informação relacionada com os trabalhos escolares; 
Participar em fóruns ou blogs relacionados com os meus interesses; Participar em fóruns ou blogs relacionados com os 
trabalhos escolares; Fazer os trabalhos escolares) 

Grande parte dos alunos utiliza frequentemente o computador para fazer os trabalhos 

escolares, atribuindo a esta opção um grau de utilização maioritariamente situado 

entre 4 e 5 (28% dos alunos atribui um grau de utilização de 4 e 22% de 5). Pesquisar 

informação relacionada com os trabalhos escolares, não é uma opção a que tenha 

sido atribuído um grau de utilização significativo, no entanto apresenta uma utilização 

relevante, a maioria dos alunos não utiliza com muita frequência mas utiliza. A grande 

maioria dos alunos não participa em fóruns ou blogs. Participar em fóruns ou blogs 

relacionados com os trabalhos escolares é a opção que mais se destaca pela não 

utilização, 64% dos alunos afirma nunca ter utilizado, enquanto 21% afirma já ter 
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utilizado mas não o fazer com frequência, os restantes utilizam frequentemente, sendo 

que apenas 3% o faz com muita frequência. Participar em fóruns ou blogs 

relacionados com os seus interesses também não é uma opção a que os alunos 

atribuam um grau de utilização relevante, 39% afirma nunca ter utilizado, enquanto 

17% afirma já ter utilizado mas não o fazer com frequência, os restantes utilizam 

frequentemente, sendo que apenas 11% o faz com muita frequência. 

Podemos concluir, por ordem decrescente, que: 
Os alunos utilizam frequentemente o computador para, fazer Downloads e Uploads de 

música, vídeos ou outros, relacionados com os seus interesses (77% dos alunos 

atribui um grau de utilização entre 4 e 5), pesquisar informação relacionada com os 

seus interesses (75% dos alunos atribui um grau de utilização entre 4 e 5), utilizar 

redes sociais tipo Facebook ou equivalente (72% dos alunos atribui um grau de 

utilização entre 4 e 5), utilizar o e-mail (53% dos alunos atribui um grau de utilização 

entre 4 e 5), fazer os trabalhos escolares (50% dos alunos atribui um grau de 

utilização entre 4 e 5), jogar (45% dos alunos atribui um grau de utilização entre 4 e 5), 

utilizar o Skype ou equivalente para falar com outras pessoas (44% dos alunos atribui 

um grau de utilização entre 4 e 5). 

A pouca utilização que os alunos fazem de fóruns ou blogs revela-se pouco favorável 

no sentido da aplicação desses meios como apoio e divulgação dos temas/conteúdos 

presentes nas disciplinas. Uma das principais causas do não aproveitamento desses 

recursos deve-se à escassa oferta dos mesmos (utilizando como referência a área da 

Geometria Descritiva). Apesar de a oferta ser reduzida, podemos constatar na questão 

seguinte que, a percentagem de alunos que utiliza fóruns ou blogs, também o faz 

como apoio ao estudo, mostrando o conhecimento dos que são mais relevantes nessa 

matéria. 

15- Utilização de fóruns, blogs ou sites, como auxiliares ao estudo da disciplina 

Procurou-se com esta questão aferir a utilização de fóruns, blogs ou sites, pelos 

alunos, especificamente como auxílio ao estudo da disciplina de Geometria Descritiva. 

A pergunta foi estruturada apenas com as hipóteses Não e Sim (caso o aluno 

escolhesse a opção Sim, teria ainda a possibilidade de descrever quais os fóruns, 

blogs ou sites que costuma utilizar). O objectivo da questão seria testar o 

conhecimento específico de informação disponível online relevante para esta 

disciplina. 
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Alguma vez utilizou fóruns, blogs ou sites, como auxiliares ao estudo da Geometria Descritiva? 

 

Ilustração 28- Utilização de fóruns, blogs ou sites, como auxiliares ao estudo da Geometria Descritiva 

Apesar de ter sido revelado na questão anterior que a maioria dos alunos não participa 

em fóruns ou blogs, podemos constatar com esta questão que, acrescentando sites e 

direccionando a pergunta para a área da Geometria Descritiva, conseguimos 

resultados mais satisfatórios, do ponto de vista da utilização pelos alunos dos recursos 

disponíveis online como auxílio ao estudo da disciplina. 

53% dos alunos afirma nunca ter utilizado fóruns, blogs ou sites, como auxiliares ao 

estudo da Geometria Descritiva, enquanto que 44% afirma já ter utilizado (3% dos 

inquiridos não responderam à questão). Dos 44% que afirmam já ter utilizado fóruns, 

blogs ou sites, 75% enunciaram aqueles que acharam mais relevantes. Assim, 44% 

dos inquiridos consulta o site da APROGED (Associação dos professores de Desenho 

e Geometria Descritiva – disponível em www.aproged.pt), 19% consulta o site da Para-

Escolar (Porto Editora - disponível em www.paraescolar.pt), 6% consulta o blog do 

professor António Galrinho (disponível em antoniogalrinho.wordpress.com) e 6% 

consulta o site da professora Vera Viana (disponível em www.veraviana.net). 

Podemos concluir que: 
Uma parte considerável dos alunos demonstra interesse e conhecimento sobre 

recursos com possibilidades de complementar o estudo da disciplina de Geometria 

Descritiva disponíveis online. 

16-  Opinião do aluno sobre o curso que frequenta 

Pretendeu-se com esta pergunta, tentar compreender a opinião que os alunos 

possuem sobre o curso que frequentam. Foram colocadas oito afirmações 

(direccionadas para o prestígio do curso, as expectativas dos alunos sobre futuras 

http://www.aproged.pt/
http://www.paraescolar.pt/
http://www.veraviana.net/
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possibilidades de emprego, a preparação para a vida profissional, a relação entre as 

componentes teórica e prática, a adequação da carga horária), dando aos alunos a 

possibilidade de escolher uma das seguintes opções, Concordo totalmente, Concordo, 

Discordo, Discordo totalmente e Não acho importante. 

Foram comparadas as respostas dos alunos a frequentar os cursos Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Artes Visuais. 

Indique o seu grau de concordância relativamente a cada uma das seguintes afirmações sobre o seu curso. 
(Responda apenas a uma opção por alínea) 

 

 

Ilustração 29- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (Prestígio do curso) 

Estou num curso com Prestígio- A grande maioria dos alunos concorda com esta 

afirmação (dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias, 78% diz 

concordar e 11% diz concordar totalmente; dos alunos a frequentar o curso de Artes 

Visuais, 48% diz concordar e 24% diz concordar totalmente). A maioria dos alunos que 

discorda da afirmação encontra-se a frequentar o curso de Artes Visuais (são 11% os 

alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias que discordam da afirmação, 

comparativamente com 18% dos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais, sendo 

que acresce a este valor 5% que dizem discordar totalmente). 



Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

  
 

                                                                                                                                                       77 
 

 

Ilustração 30- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (Oportunidades de emprego) 

Estou num curso que dá boas oportunidades de emprego- Nesta afirmação, a opinião 

dos alunos a frequentar os diferentes cursos apresenta resultados bastante 

contrastantes. A totalidade dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias 

concorda com esta afirmação (76% diz concordar e 44% diz concordar totalmente). 

Dos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais, a maioria discorda desta afirmação 

(33% diz concordar e 5% diz concordar totalmente, enquanto que 52% diz discordar e 

10% diz discordar totalmente). 

 

Ilustração 31- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (Preparação para a vida profissional) 
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Sinto que o meu curso me está a preparar convenientemente para a vida profissional- 

Relativamente aos alunos que concordam com esta afirmação, os resultados são mais 

acentuados nos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais (dos alunos a frequentar 

o curso de Ciências e Tecnologias, 44% diz concordar e 11% diz concordar 

totalmente, por outro lado, 34% diz discordar e 11% diz discordar totalmente; dos 

alunos a frequentar o curso de Artes Visuais, 66% diz concordar e 24% diz concordar 

totalmente, enquanto que 10% diz discordar). 

 

Ilustração 32- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (Preparação para o 
prosseguimento de estudos) 

Sinto que o meu curso me está a preparar convenientemente para o prosseguimento 

de estudos- Tal como na afirmação anterior, relativamente aos alunos que concordam 

com esta afirmação, os resultados são mais acentuados nos alunos a frequentar o 

curso de Artes Visuais (todos os alunos a frequentar o curso de Artes Visuais 

concordam com a afirmação, 71% diz concordar e 24% diz concordar totalmente; dos 

alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias, 44% diz concordar e 34% diz 

concordar totalmente, por outro lado, 11% diz discordar totalmente).  
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Ilustração 33- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (componente teórica e prática) 

O meu curso é excessivamente teórico, deveria ter uma maior componente prática- A 

maioria dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias concorda com a 

afirmação (23% diz concordar e 33% diz concordar totalmente, enquanto que 33% diz 

discordar e 11% diz não achar importante). Por outro lado, a maioria dos alunos a 

frequentar o curso de Artes Visuais discorda da afirmação (52% diz discordar e 14% 

diz discordar totalmente, enquanto que 29% diz concordar e 5% diz concordar 

totalmente). 

 

Ilustração 34- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (Contribuição do curso para a capacidade 
de pensar criticamente o mundo) 
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O meu curso contribui para a minha capacidade de pensar criticamente o mundo- A 

grande maioria dos alunos de ambos os cursos diz concordar com a afirmação (89% 

dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias concordam com a 

afirmação e 11% discordam; 52% dos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais 

concordam, 29% concordam totalmente, 14% discordam e 5% discordam totalmente). 

 

Ilustração 35- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (Adequação da carga horária às 
necessidades de aprendizagem) 

A carga horária do meu curso é adequada às minhas necessidades de aprendizagem- 

A grande maioria dos alunos de ambos os cursos diz concordar com a afirmação (67% 

dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias concordam com a 

afirmação, 22% discordam e 11% não acham importante; 56% dos alunos a frequentar 

o curso de Artes Visuais concordam, 10% concordam totalmente, 24% discordam e 

10% discordam totalmente). 
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Ilustração 36- Opinião do aluno sobre o curso que frequenta (Relação entre preparação para 
os exames e aprendizagem) 

Penso que a preparação para os exames me permitirá aprender bastante- A grande 

maioria dos alunos de ambos os cursos diz concordar com a afirmação (a totalidade 

dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias concorda com a afirmação, 

sendo que 78% concorda e 22% concorda totalmente; 72% dos alunos a frequentar o 

curso de Artes Visuais também concorda com a afirmação, 14% concorda totalmente e 

14% discorda). 

Podemos concluir que: 
É maior a percentagem de alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias que 

considera estar num curso com prestígio (89%) em relação à percentagem de alunos a 

frequentar o curso de Artes Visuais (72%).  

No que se refere a oportunidades de emprego, esta diferença é bastante mais 

acentuada. Todos os alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias são da 

opinião que o curso que frequentam proporciona boas oportunidades de emprego, por 

outro lado a maioria dos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais (62%) considera 

que se encontra num curso que não oferece boas oportunidades de emprego. Quanto 

à preparação para a vida profissional proporcionada pelo curso, assistimos a 

resultados distintos, nesta afirmação é maior a percentagem de alunos a frequentar o 

curso de Ciências e Tecnologias que discorda da afirmação Sinto que o meu curso me 

está a preparar convenientemente para a vida profissional (45%), comparativamente 
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com os alunos a frequentar o curso de Artes Visuais (10%). Relativamente à 

preparação que o curso proporciona para o prosseguimento de estudos, a totalidade 

dos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais diz concordar com a afirmação Sinto 

que o meu curso me está a preparar convenientemente para o prosseguimento de 

estudos, enquanto 11% dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias diz 

discordar da afirmação.  

A opinião dos alunos dos diferentes cursos sobre a relação entre a componente 

teórica e prática dos mesmos é também distinta. A maioria dos alunos a frequentar o 

curso de Ciências e Tecnologias concorda com a afirmação O meu curso é 

excessivamente teórico, deveria ter uma maior componente prática (56%), 

contrariamente, a maioria dos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais discorda da 

afirmação (66%), ou seja, os resultados demonstram que os alunos de Ciências e 

Tecnologias são da opinião que o seu curso deveria ter uma maior componente 

prática, e, os alunos de Artes Visuais são da opinião que a componente prática do seu 

curso está devidamente ajustada às necessidades do mesmo. 

Na afirmação O meu curso contribui para a minha capacidade de pensar criticamente 

o mundo, não existem discrepâncias acentuadas relativamente às opiniões dos alunos 

dos diferentes cursos, a maioria dos alunos de ambos os cursos concorda ou 

concorda totalmente com a afirmação (89% dos alunos a frequentar o curso de 

Ciências e Tecnologias e 81% dos alunos a frequentar o curso de Artes Visuais). O 

mesmo é demonstrado na afirmação A carga horária do meu curso é adequada às 

minhas necessidades de aprendizagem, constatando-se que a grande maioria dos 

alunos de ambos os cursos diz concordar com a mesma (67% dos alunos a frequentar 

o curso de Ciências e Tecnologias e 66% dos alunos a frequentar o curso de Artes 

Visuais). 

Em relação à preparação para os exames permitir aos alunos aprender bastante, a 

grande maioria dos alunos de ambos os cursos diz concordar com a afirmação (100% 

dos alunos a frequentar o curso de Ciências e Tecnologias e 86% dos alunos a 

frequentar o curso de Artes Visuais), no entanto, é relevante que apenas alunos do 

curso de Artes Visuais possuam uma opinião distinta, 14% dizem discordar da 

afirmação.  
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8. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO AUXILIAR DE APOIO AO ENSINO DA 

GEOMETRIA DESCRITIVA 

8.1. A GEOMETRIA 

geo = terra / metria = medida 

A Geometria esteve, desde sempre, relacionada com o Homem.  

Diz-se da sua origem, ter surgido no “mesmo tempo, menos de um milénio antes da 

nossa era, e mais ou menos nos mesmos lugares, no crescente fértil”. O Homem teve 

“os dois únicos pensamentos que valem verdadeiramente: o precedente, de Deus, e 

seguinte: a geometria.” (Serres, 1997, p.57) 

Reza a História que, sempre que o leito do rio Nilo transbordava na época das chuvas, 

os marcos que delimitavam os lotes de terra para cultivo desapareciam. Quando tal 

facto sucedia, era necessário voltar a demarcar os limites desses mesmos terrenos e 

tornar a distribuí-los pelos agricultores.  

Assim se tornou premente ao Homem a necessidade de medir o espaço, medir a 

Terra. 

Da Geometria enquanto Ciência, diz-se ter nascido na Grécia, através do contacto que 

os grandes sábios gregos mantinham com o Oriente, sendo as áreas pelas quais 

manifestavam maior interesse a Geometria, a Aritmética e a Astrologia. (Fernandes, 

1967, p.543) 

Antes do começo desta história, reina a religião civil e social, tribal e colectiva, primeiro. 
A Tales e Anaxímenes, as primeiras proezas: eles livram-nos de Zeus e consortes, 
para lançar a humanidade face ao objecto: eis a água, eis o ar, esperando o fogo de 
Heraclito, liberto portanto do trovão de Zeus e do tridente grotesco de Posídon. 
Anaximandro cumpre o segundo trabalho hercúleo, generalizando estes objectos ao 
indefinido, divinizando este infinito: nós podemos, de ora em diante, conceber leis 
racionais ou um logos do mundo. (Serres, 1997, p.82) 

Segundo Serres, a Geometria surgiu a par com o monoteísmo e as ciências rigorosas, 

“dois universais transcendentes, caracterizam a nossa diferença e condicionam a sua 

história”. (Serres, 1997, p.57) 
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Os seus maiores contributos devem-se a Tales, Pitágoras, Euclides…  

A Tales é atribuída a proeza de descobrir que, “os ângulos verticalmente opostos são 

iguais […] os ângulos adjacentes à base de um triângulo isósceles são iguais […] dois 

triângulos são iguais quando têm um lado igual e os ângulos adjacentes iguais […] o 

diâmetro de uma circunferência divide-a em duas partes iguais […] dois triângulos que 

têm os lados iguais são semelhantes”. (Fernandes, 1967, p.544) 

A Pitágoras são atribuídas as seguintes demonstrações, “a soma dos ângulos de um 

triângulo é igual a dois ângulos rectos […] a diagonal de um quadrado não se pode 

exprimir no lado por uma relação em que entrem só números inteiros ou fraccionários 

[…] a construção de um paralelogramo equivalente a um dado triângulo”. (Fernandes, 

1967, p.544) 

Euclides é considerado “o mais afamado dos tratadistas gregos em matéria de 

geometria”, sendo-lhe atribuída a proeza de reunir em 13 livros com o nome de 

Elementos, todas as teorias dos seus antecessores, organizando-as, completando-as, 

apresentando-as de forma dedutiva e sistemática e fazendo demostrações irrefutáveis. 

“Baseando-se num número limitado de proposições (definições e axiomas) 

reconhecidas como verdadeiras, efectuou as deduções de muitas propriedades”. 

(Fernandes, 1967, p.546) 

 “A obra admirável que reina nos Elementos, assim como a fôrça e clareza das 

demonstrações, impô-los como guia obrigatório em todas as escolas até quási os 

nossos dias.” (Correia, p.621) 

A geometria denominada de Euclidiana apresenta princípios utilizados como base para 

os actuais métodos de representação. 
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8.2. OS MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO 

A Geometria está intimamente relacionada com a necessidade de representar 

graficamente uma ideia. 

Perante essa necessidade, ao longo dos tempos, surgiram vários métodos de 

representação, de objectos tridimensionais num suporte bidimensional, nunca 

considerados suficientes para o completo entendimento da ideia pré-concebida. 

Dito em uolofe ou tâmul, não importa, pelos povos do mundo que, por ela, raciocinam, 
a geometria escreve uma língua universal que não grava nem traça nenhuma marca 
em nenhum suporte, uma vez que nenhuma figura mostrado sobre ele saberia 
corresponder àquela que, na verdade, ela mede e demonstra. (Serres, 1997, p.11) 

É a esses métodos de representação que a Geometria Descritiva recorre para resolver 

no plano os problemas geométricos do espaço.  Esses diferentes métodos, “cada qual 

segundo processos específicos, fazem corresponder aos elementos geométricos do 

espaço outros elementos situados em planos de projecção e inversamente: os 

métodos de representação permitem reconstituir figuras tridimensionais a partir de 

correctas representações planas.” (Rica, 2011, p.13) 

Com base na Noção de projecção, foi encontrada resolução para diversos problemas 

relacionados com a técnica de representação. Gaspar Monge (séc. XVIII) “ao 

introduzir a Geometria Descritiva lançou simultaneamente as bases dos sistemas de 

representação que ainda hoje se utilizam” (Cunha, 1997, p.2), sendo o sistema de 

representação diédrica, o método com maior utilização, do qual derivam os 

fundamentos, normas e convenções utilizados no Desenho Técnico.  

[…] a Geometria Descritiva permite, dada a natureza do seu objecto, o 
desenvolvimento das capacidades de ver, perceber, organizar e catalogar o espaço 
envolvente, propiciando instrumentos específicos para trabalhar – em desenho – ou 
para criar novos objectos ou situações, pode compreender-se como o seu alcance 
formativo é extremamente amplo. Sendo essencial a áreas disciplinares onde é 
indispensável o tratamento e representação do espaço – como sejam, a arquitectura, a 
engenharia, as artes plásticas ou o design. (Ministério da Educação, Geometria 
Descritiva A 10º e 11º ou 11º e 12º anos, 2001, p. 3) 

 

 

 



Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao ensino da Geometria Descritiva 

  
 
 

                  86 
 

8.3. ENSINO VS TECNOLOGIA 

Já nos fins do século passado, Edgar Morin nos alertava para o que considerava o 
maior desafio do século XXI: ligar os conhecimentos. Talvez por isso se justifique […] 
reflectirmos sobre como alguns conceitos e modelos podem envelhecer em domínios, 
como este, em que educação e tecnologia se cruzam. Na era das redes sociais […] a 
ligação dos conhecimentos tornou-se imprescindível. Por um lado, no que se refere à 
educação, a idade de ouro da psicologia deu lugar ao reconhecimento generalizado da 
importância de múltiplas dimensões adicionais, como a das dinâmicas sociais da 
aprendizagem. Por outro lado, no que se refere às tecnologias, a emergência da 
Internet alterou profundamente os cenários da aprendizagem, com consequências e 
evoluções que estamos ainda longe de poder descortinar. (Merriënboer, Correia e 
Paiva, 2012, p.8) 

Em que sentido foram os cenários de aprendizagem alterados pela tecnologia? 

Passaram já vinte e oito anos, desde que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC, foram introduzidas nas escolas portuguesas.  

De 1985 a 1994, esteve em vigor o programa MINERVA (Meios Informáticos No 

Ensino – Racionalização, Valorização, Actualização), que consistia na introdução de 

meios informáticos nas escolas para inclusão das TIC nos seus planos curriculares. 

Eram pretensões do programa, formar os professores e encorajar o uso das 

tecnologias como auxílio ao ensino de todas as disciplinas. (Pires, 2009, p.43) 

De 1996 a 2002, esteve em vigor o programa Nónio Século XXI, decorrendo em 

simultâneo com o programa Internet na Escola, em vigor de 1997 a 2003. O programa 

Nónio Século XXI tinha como objectivos, a melhoria das condições de funcionamento 

das escolas e a promoção do sucesso no processo de ensino/aprendizagem. 

Promovia a criação de software com fins educacionais e a implementação de Centros 

de Competência, a fim de prestar apoio técnico às escolas e desenvolver acções de 

formação para professores. O programa Internet na Escola consistia na colocação, em 

todas as escolas, de um computador multimédia ligado à Internet através da Rede 

Ciência, Tecnologia e Sociedade - RCTS. Atendeu à criação da Unidade de Apoio à 

Rede Telemática Educativa – UARTE e da Equipa de Computadores, Rede e Internet 

nas Escolas – ECRIE, no sentido de auxiliar as escolas na integração das tecnologias. 

(Pires, 2009, p.43) 

Encontra-se em vigor, desde 2007, o Plano Tecnológico da Educação - PTE. Pretende 

uma modernização tecnológica do ensino em Portugal e abrange três áreas 
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consideradas fundamentais, a Tecnologia, os Conteúdos e a Formação. Uma das 

medidas adoptadas é a distribuição de computadores portáteis e internet de banda 

larga através dos programas e.professor, e.oportunidades, e.escola, e.escolinha e 

e.juventude, com o objectivo de fomentar o uso das novas tecnologias. (Pires, 2009, 

p.43) 

Em Fevereiro de 2013 foi publicado pela Comissão Europeia um relatório, elaborado 

pela European Schoolnet e pela University of Liège, sobre TIC na educação, Survey of 

Schools: ICT in Education.onde é feita a comparação entre 31 países Europeus.  

A informação recolhida baseia-se numa análise comparativa do acesso, uso e atitude, 

de professores e alunos, perante a tecnologia nas escolas da Europa.  

Pretende aferir, para cada país: 

-A quantidade de equipamento informático (computadores, internet) destinado a fins 

educacionais;  

-A frequência de uso das tecnologias na sala de aula (por professores e por alunos); 

-A autoconfiança, de professores e alunos, sobre as suas capacidades de 

manuseamento das TIC;  

-O nível de formação de professores e de alunos (tempo despendido e grau de 

envolvimento);  

-As medidas de apoio existentes nas escolas (coordenador de TIC, incentivos). 

Verifica-se que, nas escolas da Europa, a utilização das TIC tem vindo gradualmente a 

aumentar nos últimos anos, ainda que se revelem algumas dificuldades, sendo de 

maior destaque a que se refere à quantidade e qualidade do equipamento disponível.  

Em Portugal, são referidas as estratégias nacionais (entre elas o Plano Tecnológico da 

Educação), que têm como objectivo a investigação e a formação dos professores na 

didáctica do uso das TIC em sala de aula.  

Os resultados deste relatório revelam que: 

-O rácio computador/aluno é de 1 computador para cada 6 alunos; 

-98% das escolas possui website e 95% possui ambiente virtual de aprendizagem; 

-A frequência de uso das TIC em sala de aula, por professores, é de 66%; 
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-A frequência de utilização de equipamento da escola para fins de aprendizagem, por 

alunos, é de 56% (sendo que uma parte significativa refere utilizar o seu computador 

portátil na escola); 

-Nos últimos dois anos, 73% dos professores assistiu a mais do que 6 dias de 

formação; 

-Portugal encontra-se entre os primeiros 5 países em relação à autoconfiança, de 

professores e alunos, sobre as suas capacidades de manuseamento das TIC; 

-29% das escolas portuguesas possui políticas fortes e medidas de apoio para 

implementação e uso das TIC, no entanto, existem poucos incentivos de apoio aos 

professores relativamente à sua utilização (horas de formação extra, equipamento 

suplementar; concursos e prémios, incentivos financeiros, redução de horas de 

serviço); 

-37% dos alunos tem acesso à utilização das TIC na escola e em casa, 47% tem 

acesso reduzido à utilização das TIC na escola mas tem acesso à utilização das TIC 

em casa; 17% tem acesso reduzido à utilização das TIC na escola e em casa; 

A maioria das escolas portuguesas está classificada como bem equipada, possuindo 

computadores com ligação a internet, banda-larga, website, ambiente virtual de 

aprendizagem. A maioria dos seus professores e alunos revela um nível de 

conhecimento elevado em relação ao uso das TIC, porém a sua participação em 

medidas de apoio mais inovadoras como comunidades online é ainda bastante 

reduzida, em relação à média da União Europeia. (European Commission, 2013, 

Survey of Schools: ICT in Education) 

O Plano Tecnológico da Educação (PTE) conseguiu, sem dúvida, catapultar Portugal 
para os rankings mundiais mais no hardware por metro quadrado, no rácio 
alunos/hardware e nas infra-estruturas tecnológicas que equipam as escolas. No 
entanto, a pergunta que importa é se o PTE contribuiu para uma escola onde se 
aprende mais e melhor, onde os professores utilizam estratégias adequadas, eficientes 
e eficazes, onde os alunos trabalham com mais afinco e onde todos se sentem parte de 
um projecto empolgante de que depende o futuro. Importa ainda perguntar se 
contribuiu para uma escola mais inclusiva, no acesso aos media, na sua compreensão 
e apropriação e na sua utilização para comunicar e produzir sentidos. (Merriënboer, 
Correia e Paiva, 2012, p.68) 

Passadas quase três décadas de políticas para inclusão das TIC no processo 

ensino/aprendizagem, que considerações podemos tirar? 
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O relatório da Comissão Europeia é a prova de que os esforços de Portugal no sentido 

dessa integração têm sido bem-sucedidos. No entanto, existe ainda um espaço em 

branco entre uso e usufruto desse conhecimento. Ou seja, professores e alunos 

utilizam novas tecnologias no seu dia-a-dia, as escolas têm website, os professores 

utilizam as novas tecnologias na preparação das suas aulas, professores e alunos 

utilizam e-mail, comunicam por SMS, fazem parte de redes sociais, etc. Aquilo que 

ainda está um pouco aquém do esperado é o tirar proveito de todo este conhecimento, 

de todo este equipamento, de forma a criar condições para um melhor ensino e uma 

melhor aprendizagem. 

Como podemos constatar, na análise de dados do Questionário (Apêndice A) colocado 

aos alunos de Geometria Descritiva A da Escola Secundária da Amadora, quase todos 

os alunos possuem computador com internet, verificando-se que a utilização que 

fazem destes recursos é maioritariamente lúdica, sendo reduzido o número de alunos 

que os utiliza para estudar, no sentido de aprofundar o seu conhecimento sobre as 

diversas matérias. Em relação aos professores, é demonstrado que a utilização das 

tecnologias como forma de dinamizar e enriquecer as suas aulas é também reduzida. 

Actualmente deparamo-nos ainda, com alguns problemas consistentes com o ensino 

de há três décadas atrás: 

-Desmotivação dos alunos face a métodos de ensino com um carácter pouco 

apelativo;   

-Dificuldades que os alunos apresentam em relação à apreensão dos 

temas/conteúdos no tempo estipulado para as aulas; 

-Falta de tempo para desenvolver projectos no decurso das aulas; 

-Falta de autonomia dos alunos para pesquisar assuntos complementares; 

-Limitação da utilização de manuais17; 

-Pouco recurso dos professores ao desenvolvimento de trabalhos de forma 

interdisciplinar. 

                                            
17 Os manuais são estáticos, apresentando por norma os exercícios com as resoluções finalizadas, não 
as apresentando passo a passo. Assim, se o aluno não compreender determinado procedimento terá 
maiores dificuldades em acompanhar os restantes passos da resolução.  
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As questões são: “Como conciliar modelos cognitivos com redes sociais e telemóveis? 

Como configurar ambientes de aprendizagem mais inclusivos, diversificados, 

emancipatórios e criativos?” (Merriënboer, Correia e Paiva, 2012, p.10) 

8.4. SISTEMAS DE PESQUISA E COMUNICAÇÃO ONLINE 

A mais recente geração é a da moderna e interactiva televisão, de imagens 
sobrepostas e efeitos especiais deslumbrantemente fáceis, dos rapidíssimos jogos de 
computador que oferecem todo o imaginário, que assim já não precisa procurar ou 
estimular. Uma geração a quem quase tudo é oferecido, que encontra sem procura, do 
culto da rapidez da banda larga, quase sempre sem noção de tempo ou da sua 
acertada espessura. (Zúquete, 2010, p.33) 

Cada geração é definida por determinados acontecimentos, sendo a dos alunos a 

frequentar actualmente o ensino básico e secundário determinada, acima de tudo, 

pelas novas tecnologias. 

A maioria dos alunos tem no bolso tecnologia de ponta: telemóveis capazes de trocar 
mensagens, captar e enviar fotos e vídeos. E o que faz a escola com essas 
tecnologias, que estão ali à mão de semear e não lhe custaram nada? Na maior parte 
dos casos, proíbe o seu uso na sala de aula. (Merriënboer, Correia e Paiva, 2012, p.68) 

Na expectativa de uma aproximação à geração actual, pretende-se utilizar as suas 

principais formas de comunicação (sejam elas SMS’s, Facebook, e-mail…), numa 

abordagem primordial à criação de um Sistema de comunicação auxiliar de apoio ao 

ensino da Geometria Descritiva, aplicadas como incentivo ao estudo e à pesquisa 

autónoma, como meio de promover a discussão. 

Assim, qual o sistema de pesquisa e comunicação online mais adequado para esse 

propósito? 

Existem, disponíveis websites com informação de apoio ao ensino e à aprendizagem 

da Geometria Descritiva, com disponibilização de software de desenho de utilização 

gratuita, com exercícios resolvidos, com resoluções de provas de Exame Nacional… 

Mas, se considerarmos que a principal lacuna da actual geração é a comunicação, 

será necessário implementar um sistema em que a mesma assuma um carácter de 

destaque. 
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O sistema será então implementado numa plataforma tipo Fórum (fórum de discussão) 

e deverá contemplar a publicação de: 

-Exercícios resolvidos por passos em 2D e 3D; 

-Maquetas; 

-Vídeos; 

-Informação considerada de utilidade para o tema da Geometria Descritiva; 

-Convenções de representação e simbologia; 

-Informação relacionada com os Exames Nacionais;  

-Temas de discussão. 

Servirá de base para uma biblioteca de trabalhos dinâmica e com a possibilidade de 

comunicação, cujo propósito será o apoio ao ensino e à aprendizagem da Geometria 

Descritiva, tendo como ponto de partida uma estrutura semelhante à adoptada pelo 

Programa da disciplina e como referência a qualidade e a credibilidade da informação 

disponibilizada. 
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8.5. ESTRUTURA DO SISTEMA  

O sistema terá uma estrutura-base apoiada no Programa para a disciplina de 

Geometria Descritiva A - 10º e 11º ou 11º e 12º anos, elaborado pelo Departamento do 

Ensino Secundário do Ministério da Educação, em que serão abordados os seguintes 

temas: 

Tabela 8- Programa de Geometria Descritiva _ Estrutura 

10º ANO _ MÓDULO INICIAL 

PONTO   

RECTA   

POSIÇÃO RELATIVA DE DUAS RECTAS Complanares; Paralelas _ Concorrentes; Enviesadas. 

PERPENDICULARIDADE DE RECTAS E DE 
PLANOS 

Recta pertencente a um plano; Recta paralela a um plano; Recta 
concorrente com um plano; Planos paralelos; Planos concorrentes. 

SUPERFÍCIES Generalidades, geratriz e directriz; Algumas superfícies: plana, 
piramidal, cónica, prismática, cilíndrica, esférica. 

SÓLIDOS Pirâmides; Prismas; Cones; Cilindros; Esfera. 
SECÇÕES PLANAS DE SÓLIDOS E 
TRUNCAGEM   

 

10º ANO _ INTRODUÇÃO À GEOMETRIA 

GEOMETRIA DESCRITIVA Resenha histórica; Objecto e finalidade; Noção de projecção 
(projectante, superfície de projecção, projecção). 

TIPOS DE PROJECÇÃO Projecção central ou cónica; Projecção paralela ou cilíndrica 
(projecção oblíqua ou clinogonal, projecção ortogonal). 

SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO 
(CARACTERIZAÇÃO) 

Pelo tipo de projecção; pelo nº de projecções utilizadas; pelas 
operações efectuadas na passagem do tri para o bidimensional 
(projecção única, n projecções e rebatimentos de n-1 planos de 
projecção). 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS 
SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO 
TRIÉDRICA E DIÉDRICA  

Sistema de representação triédrica; Sistema de representação 
diédrica. 

 

10º ANO _ REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA 

PONTO Localização de um ponto; Projecções de um ponto. 

SEGMENTO DE RECTA Projecções de um segmento de recta; Posição do segmento de recta 
em relação aos planos de projecção. 

RECTA 

Recta definida por dois pontos; Projecções da recta; Ponto 
pertencente a uma recta; Traços da recta nos planos de projecção e 
nos planos bissectores; Posição da recta em relação aos planos de 
projecção; Posição relativa de duas rectas. 

FIGURAS PLANAS I Polígonos e círculo horizontais, frontais ou de perfil. 
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PLANO 
Definição do plano; Rectas contidas num plano; Ponto pertencente a 
um plano; Rectas notáveis de um plano; Posição de um plano em 
relação aos planos de projecção. 

INTERSECÇÕES (RECTA/PLANO E 
PLANO/PLANO) 

Intersecção de uma recta projectante com um plano projectante; 
Intersecção de uma recta não projectante com um plano 
projectante; Intersecção de dois planos projectantes; Intersecção de 
um plano projectante com um plano não projectante; Intersecção de 
uma recta com um plano; Intersecção de um plano (definido ou não 
pelos traços) com o (beta) 24 ou (beta) 13; Intersecção de planos; 
Intersecção de um plano (definido ou não pelos traços) com: um 
plano projectante, um plano oblíquo e um plano de rampa; 
Intersecção de três planos. 

SÓLIDOS I 

Pirâmides e cones de base horizontal, frontal ou de perfil; Prismas e 
cilindros de bases horizontais, frontais ou de perfil; Esfera, círculos 
máximos; Pontos e linhas situados nas arestas, faces ou superfícies 
dos sólidos. 

MÉTODOS GEOMÉTRICOS AUXILIARES I 

Estrutura comparada dos métodos auxiliares - características e 
aptidões; Mudança de diedros de projecção (casos que impliquem 
apenas uma mudança); Rotações (casos que impliquem apenas uma 
rotação). 

FIGURAS PLANAS II Figuras planas situadas em planos verticais ou de topo. 

SÓLIDOS II Pirâmides e prismas regulares com base(s) situada(s) em planos 
verticais ou de topo. 

 

11º ANO _ REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA 

PARALELISMO DE RECTAS E DE PLANOS Recta paralela a um plano; Plano paralelo a uma recta; Planos 
paralelos (definidos ou não pelos traços). 

PERPENDICULARIDADE DE RECTAS E DE 
PLANOS 

Rectas horizontais perpendiculares e rectas frontais perpendiculares; 
Recta horizontal (ou frontal) perpendicular a uma recta; Recta 
perpendicular a um plano; Plano perpendicular a uma recta; Rectas 
oblíquas perpendiculares; Planos perpendiculares. 

MÉTODOS GEOMÉTRICOS AUXILIARES II 

Mudança de diedros de projecção (casos que impliquem mudanças 
sucessivas), transformação das projecções de uma recta, 
transformação das projecções de elementos definidores de um 
plano; Rotações (casos que impliquem mais do que uma rotação), 
rotação de uma recta, rotação de um plano, rebatimento de planos 
não projectantes (rampa, oblíquo). 

PROBLEMAS MÉTRICOS 

Distâncias: distância entre dois pontos, distância de um ponto a uma 
recta, distância de um ponto a um plano, distância entre dois planos 
paralelos; Ângulos: ângulo de uma recta com um plano frontal ou 
com um plano horizontal, ângulo de um plano com um plano frontal 
ou com um plano horizontal, ângulo de duas rectas concorrentes ou 
de duas rectas enviesadas, ângulo de uma recta com um plano, 
ângulo de dois planos. 

REPRESENTAÇÃO DE FIGURAS PLANAS III Figuras planas situadas em planos não projectantes. 

REPRESENTAÇÃO DE SÓLIDOS III Pirâmides e prismas regulares com base(s) situada(s) em planos não 
projectantes. 
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SECÇÕES 

Secções em sólidos (pirâmides, cones, prismas, cilindros) por planos - 
horizontal, frontal e de perfil; Secções de cones, cilindros e esfera por 
planos projectantes; Secções em sólidos (pirâmides e prismas) com 
base(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil por qualquer tipo de 
plano; Truncagem. 

SOMBRAS   
 

Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada pelo Ministério da Educação, Geometria Descritiva A 10º e 11º ou 11º 
e 12º anos, 2001, p. 2 

Cada um dos temas será demonstrado e exemplificado com exercícios diversificados 

referentes aos assuntos abordados. 

Para além da estrutura-base, o sistema irá considerar as seguintes categorias: 

Tabela 9- Categorias do sistema _ Estrutura - Introdução 

INTRODUÇÃO 

A Fundadora Apresentação e breve descrição do seu percurso… 

Criação do Fórum - Investigação e 
conceito Razões e motivações que levaram à criação deste Fórum… 

Na Introdução pretende-se atribuir ao sistema um carácter Pessoal (um rosto), sendo 

essa a categoria onde a fundadora/administradora fará a sua apresentação, 

explicando as razões e as motivações que a levaram à criação do Fórum. Assim, os 

utilizadores ficarão com uma ideia geral sobre a pessoa que criou o Fórum, que 

11º ANO _ REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA 

INTRODUÇÃO Caracterização; Aplicações. 

AXONOMETRIAS OBLÍQUAS OU 
CLINOGONAIS: CAVALEIRA E 
PLANOMÉTRICA  

Generalidades; Direcção e inclinação das projectantes; Determinação 
gráfica da escala axonométrica do eixo normal ao plano de projecção 
através do rebatimento do plano projectante desse eixo; 
Axonometrias clinogonais normalizadas. 

AXONOMETRIAS ORTOGONAIS: 
TRIMETRIA, DIMETRIA E ISOMETRIA  

Generalidades; Determinação gráfica das escalas axonométricas 
(rebatimento do plano definido por um par de eixos, rebatimento do 
plano projectante de um eixo); Axonometrias ortogonais 
normalizadas. 

REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA DE 
FORMAS TRIDIMENSIONAIS COMPOSTAS 
POR:  

_ Pirâmides e prismas regulares e oblíquos de base(s) regular(es) com 
a referida base(s) paralela(s) a um dos planos coordenados e com 
pelo menos uma aresta da(s) base(s) paralela(s) a um eixo; 
_ Cones e cilindros de revolução e oblíquos com base(s) em 
verdadeira grandeza (só no caso da axonometria clinogonal). 
                                                                                                                                                   
Métodos de construção: método das coordenadas, método do 
paralelepípedo circunscrito ou envolvente, método dos cortes (só no 
caso da axonometria ortogonal). 
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publica informação e com a qual se irão relacionar futuramente (trocar mensagens, 

colocar questões, etc.). 

Tabela 10- Categorias do sistema _ Estrutura - Referências 

REFERÊNCIAS 

Qualquer coisa que possamos achar útil… 
... que se relacione com o tema da Geometria e que gostássemos de 
partilhar (livros, links, qualquer exemplo de trabalho que não se 
insira directamente nas categorias existentes...) 

A categoria Referências será um local para partilha e discussão, onde cada utilizador 

poderá publicar qualquer informação, a título de curiosidade mas sempre relacionada 

com o tema da Geometria, que julgue ser de utilidade e/ou de interesse.  

Tabela 11- Categorias do sistema _ Estrutura – Normas e Convenções 

NORMAS E CONVENÇÕES 

Convenções de representação e simbologia a adoptar nos exercícios 

A categoria Normas e Convenções será o referencial do conjunto de normas e 

convenções a adoptar nos exercícios a publicar (serão definidas de acordo com o 

Programa para a disciplina de Geometria Descritiva A - 10º e 11º ou 11º e 12º anos, 

elaborado pelo Departamento do Ensino Secundário do Ministério da Educação), 

considerando-se de extrema importância que a normalização esteja devidamente 

definida, para que todos os exercícios publicados obedeçam aos mesmos critérios 

(idênticos aos que os alunos aprendem na Escola) de forma a que exista clareza e 

coerência formal. 

Tabela 12- Categorias do sistema _ Estrutura – Exames Nacionais 

EXAMES NACIONAIS 

Exames e Critérios de Avaliação Exames Nacionais de Geometria Descritiva e critérios de avaliação 

Informações Informações relacionadas com os Exames Nacionais de Geometria Descritiva 

Relatórios Nacionais Relatórios sobre os resultados dos Exames 

Propostas de Resolução Propostas de resolução das provas de Exame Nacional 

A categoria Exames Nacionais irá contemplar informação relacionada com os Exames 

Nacionais disponibilizada pelo GAVE – Gabinete de Avaliação Educacional do 
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Ministério da Educação (enunciados dos Exames dos anos anteriores, Relatórios 

Nacionais, etc.), bem como propostas de resolução para as Provas de Exame.  

Tabela 13 - Categorias do sistema _ Estrutura – Suporte Geral 

SUPORTE GERAL _ UTILIZAÇÃO DO FÓRUM 

Como se inscrever como utilizador do Fórum 

Como enviar mensagens 

Como Anexar ficheiros nas mensagens (com ou sem pré-visualização) 

Como inserir imagens ou vídeos no corpo das mensagens 

Como criar Fóruns e Subfóruns 
 

A categoria Suporte Geral será o espaço dedicado para ajuda aos utilizadores na 

utilização do Fórum. Irá contemplar instruções relacionadas com as questões de 

utilização mais frequentes. 

A estrutura definida é a que se julga compatível com o uso pretendido, permitindo-se 

sempre alterações, de acordo com as formas de utilização que terá, com sugestões de 

utilizadores, etc. 

8.6. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA  

Na implementação do sistema procurou-se (numa fase inicial do projecto), que 

funcionasse numa aplicação sem o envolvimento de custos e sem espaço dedicado a 

publicidade.  

Os primeiros passos para a criação do Fórum foram: 

- A escolha do software em que iria funcionar; 

- A escolha de uma plataforma para efectuar a transferência de ficheiros; 

- A escolha de um servidor online para armazenamento da informação.  

Assim, o Fórum foi criado com recurso ao software phpBB, utilizando como protocolo 

para transferência de ficheiros a plataforma FileZilla, sendo toda a informação 

armazenada no servidor online 000webhost.com.  

Possui o domínio Geometria na Net.com e encontra-se disponível online em 
http://www.geometriananet.hostoi.com/index.php?sid=0ab8ac04c9919eb2e8ed46ccc841d10e   
 

http://www.geometriananet.hostoi.com/index.php?sid=0ab8ac04c9919eb2e8ed46ccc841d10e%20%20
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Fórum Geometria na Net – aspecto da página inicial 

 

Ilustração 37 – Aspecto da página inicial _ Fórum Geometria na Net 
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Ilustração 38 - Aspecto da página inicial _ Fórum Geometria na Net 
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Ilustração 39 - Aspecto da página inicial _ Fórum Geometria na Net 
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Fórum Geometria na Net – aspecto de página com exemplo de vídeo 

(Representação diédrica de pontos) de exercício de Geometria Descritiva 

 

Ilustração 40 - Aspecto de página com vídeo de exercício de Geometria Descritiva _ Fórum Geometria na Net 
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Fórum Geometria na Net – Frames do vídeo Representação diédrica de pontos 

 

Ilustração 41 – Título de vídeo de exercício de Geometria Descritiva _ Fórum Geometria na Net 

    

Ilustração 42 - Frame 1 de vídeo de exercício de Geometria Descritiva _ Fórum Geometria na Net 

    

Ilustração 43 - Frame 2 de vídeo de exercício de Geometria Descritiva _ Fórum Geometria na Net 
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Ilustração 44 - Frame 3 de vídeo de exercício de Geometria Descritiva _ Fórum Geometria na Net 

    

Ilustração 45 - Frame 4 de vídeo de exercício de Geometria Descritiva _ Fórum Geometria na Net 

    

Ilustração 46 - Frame 5 de vídeo de exercício de Geometria Descritiva _ Fórum Geometria na Net 
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9. CONCLUSÃO 

Tabela 14 - Análise SWOT _ Diagnóstico 

 

 Fonte: Tabela elaborada com base na informação disponibilizada em Business Documents UK,  SWOT Analysis Template, Document 

Templates for busy professionals) 

As investigações futuras deverão também ter em consideração que os sistemas avançados de 
multimédia em rede permitem que as pessoas aprendam de formas que eram inconcebíveis no 
passado […] fóruns, chats, wikis, etc. permitem uma dinâmica educativa mais flexível, mais 
rasgada, mais sinergética e mais diversificada. (Merriënboer, Correia e Paiva, 2012, p/s 53 e 
106)
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algumas experiências centradas na organização pedagógica e financeira das escolas, com 
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