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#ESTUDOEMCASA  

 
BLOCO N.º 52  

DISCIPLINA  EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS 
ANO(S) 1.º ciclo 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, textura, 

padrão, proporção e desproporção, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, 

matéria, entre outros), integrada em diferentes contextos culturais (movimentos 

artísticos, épocas e geografias). 

• Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais.  

• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 

mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

“Vamos brincar com a linha”: Linhas, Fios, Pontos e Nós! 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Uma teia vou tecer, para uma instalação fazer! 

 
Teia de aranha 
In: pixabay.com 
 
 

Engenhosas são as aranhas! 
Engenhoso tu também és! 
Por isso, tendo como inspiração a imagem que acabaste de ver, o desafio que te lanço é: 

A partir desta imagem tece, tu também, a tua teia. 
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1- Depois de muito atentamente teres observado a imagem da teia de aranha, 
deves escolher os materiais a utilizar: 

• Tronco de árvore, ou um galho, mas tens que te certificar que tens dois pontos 
de apoio (como no exemplo da imagem assinalado a vermelho na imagem em 

cima).  
• Fio (lã, linha, corda, ou outros tipos de fio). 
• Podes usar vários tipos de fios e também de cores diferentes. 

2- Depois de os materiais selecionares é tempo de começares. 

• Prende os fios estruturais (que são as linhas retas na imagem em baixo) ao tronco 
através de nós.  

• Entrelaça livremente nesses fios, outros fios de diferentes cores para fazeres 
uma malha (esses fios que vais entrelaçar são as linhas curvas na imagem em 
baixo). 

• Em cada interseção (ponto onde os fios se vão cruzar) deves dar um nó. 

3- Teia feita, instalação perfeita: 

• A seguir, com a ajuda de um adulto coloca a tua instalação numa árvore ou num 
vaso aí em casa.  

 

   

 
 

 


