
 

 

Educação Artística 5.º ao 9.º ano Bloco n.º 1                                                                                    Página 1 de 2 

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 1 

DISCIPLINA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
ANO(S) 5º ao 9º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Pensamento crítico e pensamento criativo D 

Interpretação e comunicação - significado e intencionalidade do objeto 

artístico; criação de novos modos de interpretação. 

 

Desenvolvimento pessoal e autonomia F 

Experimentação e criação: utilização de diferentes materiais e suportes 

para a realização de trabalhos; tomada de consciência da importância das 

características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo e pessoal); 

capacidades expressivas e criativas. 

 

Sensibilidade estética e artística H 

Experimentação e criação: criação de soluções para a resolução de 

problemas no processo de produção artística; tomada de consciência da 

importância das características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo 

e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

COM ROLOS E ROLINHOS… 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. COM ROLOS E ROLINHOS…    

Recuperar/ decorar objetos de uso comum, recorrendo ao papel de jornal. É uma técnica 

simples e com baixos custos. Para esta técnica não são necessários materiais nobres. 

Para a realização deste trabalho vais precisar de: 

- folhas de papel de jornal 

- um palito de espetada 

- cola branca de madeira 

- um pincel ou uma trincha 

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  
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- um recipiente para água 

- rolo de papel de cozinha 

- um objeto para decorares 

- cola líquida para papel 

- pistola de cola quente  

1 - Fazes os tubinhos de papel de jornal que servirão para decorar o objeto: 

- cortas tiras de papel de jornal com, aproximadamente, 5 cm de largura. 

- enrolas, com a ajuda de um pauzinho de espetada, cada uma das tiras de forma a que 

fiques com tubinhos de papel de jornal. Coloca um pouco de cola no final de cada tubinho 

de forma a finalizá-lo. 

Depois de teres vários tubos feitos vais então dar início à colagem, num suporte à tua 

escolha. Deves colar os tubos muito juntinhos, de forma a que todo o suporte fique 

preenchido. 

Para colares os tubos deves usar cola quente ou cola branca de madeira. 

Para passares à próxima fase, os tubos de papel devem estar bem colados, pelo que deves 

deixar secar bem. Só depois podes passar a cola branca de madeira por toda a superfície 

exterior. Deves fazê-lo com um pincel. 

Forrado que está o teu objeto, é hora de cortares o excesso de tubo. Ou seja, com uma 

tesoura cortas os tubos consoante os limites da forma do teu objeto.  

Agora é deixar, novamente, a cola secar bem. E tens o teu objeto decorado. 

Mas, ainda podes fazer melhor… podes recorrer a outros elementos decorativos para 

enriquecer ainda mais o teu trabalho. Tal como: flores, missangas e tantos outros a teu 

gosto. 

 

 

 


