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AEDAS@ON! 

Departamento de Expressões e Tecnologias | Escola Básica Julio-Saúl Dias 
Educação Tecnológica – 2º ciclo 

Tempo previsto de execução: 50 minutos + 50 minutos 

Prazo previsto de execução: de 27 de abril a 08 de maio 

E-mail para envio de trabalhos:  

abril/maio 2020 

Neste trabalho vais trabalhar aspetos importantes sobre Medição e Traçado, Escala de 

Ampliação (Técnica de Ampliação por Quadrícula), corte e recorte com tesoura e colagem. 

Proposta: Construção de letra. 

Material: Embalagem de cartão reutilizada; Lápis de grafite HB; Afia, borracha; Régua e 
esquadro; Compasso; Fita de crepe ou fita cola; Cola celulósica UHU ou similar; Tesoura. 

 Fig. 1 – Material 

 

 

Fig. 2 – Reutilização de uma embalagem de cartão 
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Com o trabalho que estás a desenvolver em Educação Visual (estudo da letra/lettering), vais 
escolher uma letra para realizares o teu trabalho em Educação Tecnológica. Como sabes estas 
disciplinas complementam-se. 

A título de exemplo vamos trabalhar a letra D. 

Cada letra tem o mesmo tamanho e estão representadas numa “caixa de letra” que serve para 
limitar e facilitar a sua representação. Assim, propõe-se que faças uma letra maior, à tua escolha 
(pode ser a inicial do teu nome), ou repetires a letra D do exemplo. Para isso terás de ampliar, 
ou seja, representá-la maior do que fizeste no papel quadriculado na proposta de Educação 
Visual. Esta técnica chama-se ampliação por quadrícula. 

Desenha um retângulo com 20 cm de altura e 12 cm de largura. 

 Fig. 3 – Traçado de retângulo de 20 cm x 12 cm 

 

 

 

 

Fig. 4 – Traçado de verticais com 
espaçamento de 2 cm 

 

Fig. 5 – Traçado de horizontais com 
espaçamento de 2 cm 
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Obtiveste uma grelha com 2 cm x 2 cm em cada quadrícula… 

Se reparaste tens a “caixa de letra” representada. Agora é só começares a fazer a letra que 
quiseres… podes usar o compasso para fazeres as linhas curvas. Se não conseguires, faz à mão 
o melhor que puderes. O essencial é seguir a linha nas quadrículas. 

 

Fig. 6 – Início da representação da letra D 

 

 

Fig. 7 – Letra D com contorno a preto e as linhas curvas a vermelho (apenas para veres melhor) 
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Fig. 8 – Corte e recorte com tesoura pelo contorno da letra 

 

 

 Fig. 9 – Letra D já recortada 
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Para que a letra se mantenha de pé terás que fazer um apoio. Assim, traça um retângulo de 8 
cm de largura por 17 cm de altura, como indicado na figura 10. Faz de seguida o traçado que lá 
está inscrito (7 cm + 3 cm + 7 cm). Tem em atenção que letras diferentes precisam de apoios 
diferentes e adaptados à forma de cada letra. 

 Fig. 10 – Retângulo de 8 cm x 17 cm 

 

Por cima das duas linhas risca/marca com a ponta da tesoura, sem cortar para efetuares a 
dobragem de forma mais facilitada. Une como está indicado na figura 11 com fita de crepe ou 
fita cola. 

 Fig. 11 – Apoio da letra D 
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 Fig. 12 – Preparação da colagem 

 

Sobre a face menor (3 cm) aplica a cola celulósica como indicam as figuras 13 e 14. 

 

 Fig. 13 – Aplicação da cola 

 Fig. 14 – Aplicação da cola 
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Fig. 15 – Colagem da letra ao apoio 

 

Fig. 16 – Letra D finalizada 

 

Tu consegues… Bom trabalho! 

 

IMPORTANTE: Colocas as dúvidas ao teu professor durante a aula síncrona. Realiza com calma 
pois este trabalho é para ser efetuado ao longo de duas semanas (de 27 de abril a 8 de maio). 

*** 


