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#ESTUDOEMCASA  

 
BLOCO N.º 56  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local como global 

utilizando um vocabulário específico e adequado. 

• 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. 

• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos adquiridos. 

 

 

 

A janela vou abrir e curiosidades descobrir 

 

1. Desafio  

 “Um selo vou desenhar para um postal enviar” 

Das janelas podemos ver o que se passa na rua, dizer adeus a quem passa, conversar com os vizinhos. Enfim 

comunicar! Mas se a pessoa com quem queremos comunicar está muito longe e não tem acesso ao telefone 

ou à Internet? Como podemos fazer?  

 

Ora nem mais… podemos escrever uma carta ou enviar um postal. É esse o desafio que te vou lançar: 

 

Começa por investigar: 

• Pergunta a um adulto se alguma vez enviou cartas ou postais a alguém; 

• Se a resposta for afirmativa, pergunta-lhe como foi que o fez. Talvez ele te explique que temos 

sempre que colocar o remetente e o destinatário e que há um local específico para colocar o selo.  

 

Agora, que tal desenhar…um SELO 

• Um selo tem um formato retangular, mas podes escolher o tamanho; 

• Usa como tema para o teu desenho – JANELAS. Podes inspirar-te num dos exemplos que te mostrei 

ou observar as janelas à tua volta.  

• Como vai ser a tua janela: grande, mais pequena, retangular, circular?  

• Escolhe um material riscador (marcadores ou lápis de cor) para pintares o teu selo; 

• Depois podes ainda recortá-lo com uma tesoura multicorte (daquelas que recortam com efeitos, 

senão tiveres não faz mal podes fazer esses efeitos com outra tesoura). 

• Por fim, podes reduzir o seu formato para um formato aproximado de um selo. Podes fazê-lo 

através de uma redução numa máquina fotocopiadora. 

• Poderás depois pensar no postal, desenhá-lo, recortá-lo, quem sabe até escrever uma mensagem 

para alguém com quem já não comunicas há muito tempo.  

 


