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O trabalho da II Unidade, para 
disciplina Expressões Gráficas, 
será em dupla e terá por base a 
peça tridimensional sorteada e 

desenvolvida na primeira 
unidade pela dupla.



A dupla deverá:

- Fazer o projeto da peça (perspectiva 
isométrica e vistas no 3º diedro), numa 

escala que utilize melhor a folha A3. Pode ser 
no AutoCAD;

- Construir duas maquetes físicas 
(uma de material convencional e outra 
com material alternativo e não 
convencional, usar a criatividade). A 

escala da maquete será a mesma utilizada no 
desenho da perspectiva isométrica da peça na I 
Unidade.



O projeto e as maquetes deverão 
apresentar uma ótima arte final. O 
material utilizado fica a critério da 
dupla, devendo-se sempre atentar 
para o acabamento e criatividade.

OBS: A maquete deve ter uma base 
no tamanho A3, onde será colado o 

projeto da peça. Recomenda-se que a 
base seja uma folha A3 de papel 

pluma. Lembrando que A PEÇA NÃO 
SERÁ COLADA, apenas apoiada sobre 

esta base.



PLUMA

3mm



PLUMA

Modelo de base/projeto A3



Algumas fotos...
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MAQUETE (VALOR: 20,0)

ESTRUTURA GERAL DA MAQUETE

- Projeto da peça (Perspectiva Isométrica e 
Vistas no 3º Diedro) (5,0)

- Acabamento e aparência da maquete (7,5)

- Qualidade nos recortes e colagens (2,5)

- Fidelidade à escala utilizada (2,5)

- Criatividade no uso dos materiais e 
revestimentos (2,5)



CRITÉRIOS PARA REPROVAÇÃO 
DOS ELEMENTOS DA MAQUETE
- Resíduos de materiais (-0,2 para cada resíduo 

encontrado)

- Marcas de dedos (-0,2 para cada marca de dedo 

encontrada)

- Pontos aparentes de colas (-0,2 para cada 

ponto aparente de cola encontrado)

- Elementos (-0,5 para cada elemento inacabado)

- Elementos (-1,0 para cada elemento não 

confeccionado) 

- Recortes (-1,0 para cada elemento dispensado)  


