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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 2 

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

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 

CRIAR E PINTAR COM GUARDANAPOS 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. CRIAR E PINTAR COM GUARDANAPOS   

Para a realização desta tarefa vais precisar de: 
- guardanapos com motivos diversos 

- guardanapos brancos 

- Cola branca de madeira 

- um pincel ou uma trincha 

- um recipiente para água 

- rolo de papel de cozinha 

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  

X ciclo/X ano  
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- tela ou cartão 

- Tintas (guache ou acrílico) 

Em primeiro lugar, deves preparar os pedaços de guardanapo que pretendes utilizar. Podes 

cortar com tesoura ou simplesmente rasgar.  

Deves usar apenas a primeira folha do guardanapo. Desta forma garantes a sua 

transparência e facilitas o processo de colagem. 

 

Para passares à próxima fase: colagem dos pedaços de guardanapo na tela ou cartão, deves 

pensar um pouco sobre a forma e a textura que queres utilizar. Assim garantes o equilíbrio 

do teu trabalho final: 

- Deves escolher guardanapos de diferentes cores. 

- Podes utilizar um suporte branco ou podes pintá-lo. 

- Antes de começares a colar, deves amarrotar o pedaço de guardanapo. Depois com 

o pincel colocas cola branca de madeira no teu suporte/ base e só então podes 

começar a aplicar o guardanapo. Neste processo de colocagem a intenção é criar 

textura, pelo que deves servir-te do teu pincel para tal. 

 
 

 

 


