
Dados da Componente Curricular

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO ARQUITETÔNICO 

Curso: Técnico Integrado em Edificações

Série/Período: 2ᵒ SÉRIE

Carga Horária: 67 h

Docente Responsável: 

EMENTA

Trata-se de uma disciplina de caráter especificamente teórica e prática, pois está
relacionada  ao  entendimento  e  elaboração  de  diferentes  tipos  de  desenhos
arquitetônicos,  da  área de Construção Civil,  sendo eles  a  Planta  de Situação,
Planta  de  Locação  e  Coberta,  Plantas  Baixas,  Cortes  e  Fachadas.  Além  da
introdução de escadas, rampas, cobertas, normas e convenções. 

 

OBJETIVOS

Geral

Capacitar o aluno para o conhecimento, leitura e aplicação das regras do desenho
técnico no desenvolvimento de desenhos de arquitetura completos.

Específicos
 Conhecer os meios de expressão e representação de projetos de arquitetura.
 Apresentar as normas e convenções do desenho arquitetônico.
 Desenhar diferentes tipos de planta baixa (térrea, vários pavimentos), com todos

os seus elementos.
 Desenvolver cortes e fachadas. 
 Desenvolver  diferentes  tipos  de  cobertas:  platibanda,  duas  águas  e/ou  quatro

águas, outras.
 Desenvolver escadas e rampas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O QUE SE PRETENDE ENSINAR?)



A cada duas unidades serão abordados diferentes tipos de projetos arquitetônicos,
sendo desenvolvidos todos os desenhos e especificações necessários a sua leitura e
compreensão. 

 1ᵒ bimestre: Introdução teórica das plantas de desenho (26hs).
1.1 Introdução ao desenho arquitetônico.
1.2  Introdução  a  Planta  baixa,  planta  de  locação  e  coberta  e  planta  de
situação
1.3 Simbologias na representação das plantas
1.4 Projeto 01: edificação tipo térrea.

 2ᵒ bimestre: Introdução teórica aos Cortes e Fachadas (18hs)
2.1 Introdução aos Corte e Fachadas
2.2 Simbologias para a representação de cortes e fachadas
2.3 Projeto 01: edificação tipo térrea.

3ᵒ bimestre: Desenvolvimento prática de plantas de desenho (18hs)
3.1 Projeto 02: edificação térrea mais um pavimento 
3.2 Planta Baixa e Planta de locação e coberta

4ᵒ bimestre: Desenvolvimento prático de Cortes e Fachadas (18hs)
4.1 Projeto 02: edificação térrea mais um pavimento
4.2 Escadas e rampas.
4.3 Cortes e Fachadas.

METODOLOGIA DE ENSINO (COMO SE PRETENDE ENSINAR?)

 Aula expositiva e dialogada.
 Exercício desenvolvidos em sala de aula e em casa.
 Verificação da participação do aluno em sala e da assimilação dos conteúdos

abordados  durante  a  aula,  através  do  acompanhamento  dos  exercícios
desenvolvidos em sala pelo professor.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

 Avaliação da aprendizagem é estabelecida através de duas notas avaliativas
por bimestre sendo proposto para este critério de avaliação: exercícios práticos
de  desenho  acompanhados  pelo  professor,  trabalhos  teóricos  e  práticos  e
provas.

RECURSOS NECESSÁRIOS



 Data show
 Quadro / pincel
 Recursos necessários para o aluno:

- Prancheta.                           -  Escalímetro (N°1).
- Régua “T” ou régua paralela.                 - Lapiseira 0.3, 0.5, 0.7 e/ou 0.9. 
- Papel.                 - Borracha branca
- Fita crepe ou durex.                 - Par de esquadros.
- Compasso                                               
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