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DOMÍNIOS CONTEÚDOS  OBJETIVOS GERAIS 
 

TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perspetiva 
 

 História da perspetiva; 

 Tipos de projeção axonométrica e cónica;  

 Princípios básicos da perspetiva cónica; 

 Linguagem da perspetiva cónica em 
representação manual e representação 
rigorosa; 

Representação técnica 

 Axonometrias: isométrica, dimétrica, 

cavaleira; 

 Sistemas de projeção: método europeu; 

 Cotagem e cortes de desenho; 

 Escala real, de ampliação e de redução 

 

- Compreender diferentes tipos de projeção; 
 
 
 
 

- Dominar técnicas de representação em 
perspetiva técnica; 

 
 
 
 

- Relacionar sistemas de projeção e codificação 
na criação de formas; 

Dominar procedimentos sistemáticos de 
projeção. 

 

REPRESENTAÇÃO 
 

Visão e perceção visual: 
 

 Mecanismo percetivo; 

 Figura/fundo; 

 Modos de perceção e de representação 
formal; 

 Figuras reversíveis 

 Representação de ilusões óticas. 

 
 

- Conhecer processos de construção da imagem 
no âmbito dos mecanismos da visão; 
 

- Relacionar processos de construção da imagem 
no âmbito da perceção visual; 

- Dominar a aquisição de informação intuitiva e 
de informação estruturada.  

 

DISCURSO 
 
 
 
 
 

Arte e património: 
 

 Arte contemporânea; 

 Arte abstrata e figurativa; 

 Património e identidade nacional; 

 Museu/coleção; 

 Tipologias de museus. 

 

- Reconhecer o âmbito da arte contemporânea; 
- Refletir sobre o papel das manifestações 

culturais e do património; 
- Compreender o conceito de museu e a sua 

relação com o conceito de coleção; 
 

Reconhecer o papel das trajetórias históricas 
no âmbito das manifestações culturais. 

 

PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

design: 
 

 História do design; 

 Metodologia do design; 

 Disciplinas que integram o design; 

 Áreas do design; 

 Soluções criativas no âmbito do design 
 

 

- Explorar princípios básicos do design e da sua 
metodologia; 

- Aplicar princípios básicos do design na 
resolução de problemas; 
 

Reconhecer o papel da observação no 
desenvolvimento do projeto. 
 

arquitetura: 
 

 Evolução histórica; 

 Metodologia da arquitetura; 

 Disciplinas que integram a arquitetura; 

 Áreas da arquitetura. 
 
 

 

- Explorar princípios básicos da arquitetura e da 
sua metodologia; 
 

- Aplicar princípios básicos da arquitetura na 
resolução de problemas; 

 

Reconhecer o papel da análise, da 
interpretação, da investigação e da ação no 
desenvolvimento do projeto. 

Áreas de exploração: o desenho; explorações bi e tridimensionais com diversos materiais e técnicas. 


