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PLANO DE AULA
TEMA: Projeções Cartográficas
DURAÇÃO: 1h30min
SÉRIE/TURMA: 1º e 2º ano
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Geografia e Artes.
OBJETIVOS:
Introduzir a noção de perspectiva dos alunos identificando o espaço tridimensional.
CONTEÚDOS: Projeção Cartográfica e Perspectiva
MATERIAL NECESSÁRIO e PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
- Objetos Tridimensionais.
DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Realizar duas atividades práticas sobre ponto de vista (uma individualmente e
outra em grupos), a fim de que os alunos desenvolvam a habilidade de analisar uma
situação/objeto de diferentes pontos de vista.
- Atividade 1: O professor deve levar objetos para a sala de aula que serão mostrados
aos alunos de forma vertical e oblíqua. Em seguida os alunos devem desenhar na visão
frontal.1
- Atividade 2: Individualmente, os alunos observarão uma fotografia com visão oblíqua
de um determinado espaço (sala de aula, quarto), em seguida devem tentar identificar na
planta do mesmo local os objetos vistos verticalmente.2
- Atividade 3: Fazer um círculo com todos os alunos da classe, e no meio posicionar um
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objeto escolhido pelo professor(a), para que os alunos desenhem segundo o seu ponto
de vista. O professor deve colocar o objeto em diferentes posições, trabalhando o
conceito de perspectiva. No final da atividade, os alunos deverão trocar entre si seus
desenhos para que todos possam perceber que existem diferentes pontos de vista de um
objeto.
Período para a realização das atividades: 30 minutos.
AVALIAÇÃO:
Será feita durante a atividade prática, observando a participação e o desempenho dos
alunos, bem como, o resultado final do exercício proposto.
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