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Caracterização e Ficha Técnica do Vistas 
©

 

Nome Vistas 

Tipo de ferramenta Web 2.0 

Autores e/ou Criadores José Antonio Cuadrado V. 

Versão Online, mas não definido o nº. da versão ou data da criação  

Tipo de versão Gratuita, sem necessidade de qualquer registo 

URL’s http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2002/geom

etria_vistas/ 

Língua(s) Espanhol 

Tipo de funções Aplicações para Geometria Descritiva 

Recursos necessários Computador com ligação à internet, browser e o Flash Player 

  

Breve descrição O Vistas é uma aplicação interactiva para Geometria Descritiva. 

Apresenta o essencial da geometria, de uma foram muito clara, 

nomeadamente: representação tridimensional de um objecto a partir 

das suas vistas ou alçados e representação de rectas e planos 

relativamente aos planos de projecção. Para além da explicação dos 

conteúdos que vão acompanhando toda a apresentação, são ainda 

abordadas algumas generalidades sobre o tema. De salientar que 

existe também um guia de utilização quer para professores quer para 

os alunos. Esta ferramenta apresenta-se muito útil para exploração do 

conteúdo Geometria em EVT.    
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Vistas 
©

 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet, digitar o seguinte 

endereço: 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/. Iremos 

então visualizar a página inicial (Figura 1), onde será explicado que, para que possa 

visualizar a ferramenta terá de ter instalado o Flash Player. Caso não consiga visualizar 

correctamente o logótipo da ferramenta na parte superior da página inicial, é sinal que não 

tem essa instalação, pelo qual terá de instalar o plug.in correspondente ao Flash Player. 

Para isso basta clicar GET (imagem que se encontra no centro da página inicial) e seguir 

os passos que se precedem.   

 

Figura 1 – Página inicial do Vistas 

 

2. Para iniciar, basta clicar no logótipo e aparecer-lhe-á a primeira interface (figura 2), onde 

lhe aparecerão sete botões: Créditos; Piezas; Tipos de rectas; Tipos de Planos; Guías 

didácticas; Exercicios e Enlaces, cuja tradução corresponde respectivamente a: 

Contactos; Objectos; Tipos de rectas; Tipos de planos; Guias didácticos; Exercícios e 

Hiperligações. Sempre que passar o cursor sobre cada um dos botões aparecer-lhe-á a 

respectiva legenda em Espanhol. Estes botões irão estar presentes em todas as 

interfaces, para que possa aceder a qualquer interface sempre que pretender. No canto 

inferior direito aparece, tal como em todas as outras interfaces, um botão de ajuda que 

quando seleccionado lhe fará a legenda da respectiva interface.  

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/
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Figura 2 – Primeira interface 

 

3. Clicando no primeiro botão entrará na interface Créditos (figura 3), terá assim, acesso aos 

contactos. Aparecer-lhe-á tal como em todas as outras, uma faixa branca na parte inferior 

com o nome da interface, permitindo-lhe saber em que interface se encontra. No 

rectângulo central poderá, clicando nos textos escritos a azul, aceder às respectivas 

hiperligações ou ainda enviar um e-mail ao autor do site se clicar na imagem central. Terá 

também, tal como em todas as outras interfaces, a possibilidade de voltar à primeira 

interface se clicar no logótipo da ferramenta, ou aceder a qualquer outra interface se clicar 

no respectivo botão. 

 

Figura 3 – Interface: Créditos 

 

4. Ao clicar no segundo botão, Piezas aparecer-lhe-ão mais dois pequenos botões, o 

primeiro Vistas (Plantas, Alzado y Perfil) (figura 4), permite-lhe visualizar 

respectivamente a vista superior ou planta, a vista frontal ou vista de frente e a vista da 

esquerda ou vista lateral esquerda. Para isso seleccione um dos objectos disponíveis no 

rectângulo à direita e o objecto aparecerá na parte central, juntamente com as suas 

projecções segundo o método do primeiro diedro. Repare que neste rectângulo existem 

duas setas, uma na parte superior e outra na inferior que lhe permitem escolher outros 

objectos além dos que estão visíveis. Se passar o rato por cima das setas que se 
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encontram junto do objecto, a vista que lhe corresponde, ficará colorida. Poderá também 

consultar o conteúdo teórico disponível no rectângulo à esquerda. 

 

Figura 4 – Exemplo da interface: Vistas (Plantas, Alzado y Perfil) 

 

O segundo Reconstrucción de la pieza a partir de las vistas (figura 5), permite-lhe 

construir o objecto a partir das suas vistas, para isso, seleccione um dos objectos e inicie a 

sua construção utilizando os botões quadrangulares que se encontram centrados na parte 

inferior da interface, que correspondem respectivamente, da esquerda para a direita, a: 

Desenhar eixos; Apagar eixos; Desenhar vista superior; Apagar vista superior; Desenhar 

vista de frente; Apagar vista de frente; Desenhar vista da esquerda; Apagar vista da 

esquerda; Apagar tudo e Consultar conteúdo teórico. Depois de desenhadas as vistas, vá 

clicando nas diferentes partes coloridas das projecções e obterá o seu objecto sob a forma 

tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Exemplo da interface: Reconstrucción de la pieza a partir de las vistas 

 

5. O terceiro botão corresponde à interface Tipos de rectas (figura 6). Nesta interface 

aparecer-lhe-á uma coluna à direita onde poderá consultar algumas generalidades sobre o 

Sistema Diédrico se clicar nos botões: Generalidades; La Recta; Trazas ou Partes vista, 
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que se traduzem respectivamente em: Generalidades; A Recta; Intercepções e Partes 

visíveis. Poderá também visualizar como os vários tipos de rectas se projectam nos 

planos, se clicar num dos botões que se encontram por baixo da legenda Posiciones ou 

ainda se passar com o rato por cima das diferentes arestas do objecto que se encontra à 

esquerda.  

 

Figura 6 – Exemplo da interface: Tipos de rectas; Posiciones; Paralela a LT 

 

6. O quarto botão corresponde à interface Tipos de planos (figura 7). Nesta interface 

aparecer-lhe-á também uma coluna à direita onde poderá consultar algumas 

generalidades sobre o Sistema Diédrico se clicar nos botões: Generalidades; El Plano; 

ou Recta en plano, que se traduzem respectivamente em: Generalidades; O Plano e 

Recta Contida num Plano. Poderá também visualizar como se projectam os vários tipos de 

planos, se clicar num dos botões que se encontram por baixo da legenda Posiciones ou 

ainda se passar com o rato por cima das diferentes faces do objecto que se encontra à 

esquerda.  

 

Figura 7 – Exemplo da interface: Tipos de planos; Posiciones; frontal 
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7. Se clicar no quinto botão, interface Guías (figura 8), poderá consultar não só os guias 

desta ferramenta, disponibilizados pelo autor, mas também saber quais os requisitos 

necessários para que a ferramenta corra. Assim, se pretender consultar o guia para alunos 

deverá clicar no primeiro dos três botões, se pretender consultar o guia para professores 

deverá clicar no segundo botão. Em qualquer um dos dois encontrará uma breve 

introdução onde será mencionado, entre outras coisas, o objectivo principal da 

consulta/manipulação desta ferramenta e também uma descrição de todos os botões e 

interfaces se clicar numa das opções por baixo da legenda, Descripción de la página. 

Por último, se clicar no terceiro botão terá então, acesso aos requisitos da ferramenta.  

 

Figura 8 – Exemplo da interface: Guías; Guía del aluno; Introducción 

 

8. Ao clicar no sexto botão, interface Ejercicios (figura 9), irá aparecer uma coluna de botões 

do lado direito, dos quais, os três primeiros são referentes a exercícios relacionados com 

objectos, os dois seguintes, exercícios relacionados com rectas e os últimos dois são 

referentes a exercícios relacionados com planos. À medida que vai fazendo os exercícios 

propostos, referentes a cada um dos temas, vai-lhe aparecer em alguns casos o número 

de respostas correctas à frente da legenda Aciertos, noutros obterá a sua pontuação ao 

clicar na legenda Puntuación e noutros ainda ser-lhe-á dado o número de respostas 

correctas e o número de respostas erradas à frente da legenda Aciertos e Errores 

respectivamente. 

 

Figura 9 – Exemplo da interface: Ejercicios; Piezas 1 
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9. No último dos sete botões, interface Enlaces (figura 10), aparecer-lhe-ão sete novos 

botões inseridos num objecto. Ao passar o rato por cima de cada botão irá visionar o tema 

que lhe está atribuído, clicando no botão, irão aparecer-lhe sobre o lado direito 

hiperligações relacionadas com esse mesmo tema. De salientar que alguns dos temas e 

consequentemente as hiperligações, estão relacionados com os conteúdos anteriormente 

abordados e outros estão relacionados com temas que o autor achou pertinente juntar, 

pois é da opinião que estes poderão vir a ser úteis.  

 

Figura 10 – Exemplo da interface: Enlaces; Prácticas y Recursos de Dibujo Técnico 


