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AEDAS@ON! 

Departamento de Expressões e Tecnologias | Escola Básica Julio-Saúl Dias 
Educação Visual – 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, Traçado e Linhas de Orientação. 

Proposta: Estudo e desenho da letra (lettering). 

Material: Uma folha de papel quadriculado A4 ou duas folhas de papel quadriculado A5; Lápis de 
grafite HB; Afia, borracha; Régua de 30 cm / 50 cm e uma régua pequena para facilitar o trabalho; Lápis 
de cor facultativo (Fig. 1). 

Atividade por etapas 

1. Observa bem a figura 2. É necessário estarem concentrados pois este trabalho assim o exige; 
2. Afiar bem o lápis e ter o cuidado de não o pressionar demasiado para não marcar o papel que 

é de baixa gramagem; 
3. Como se pode observar, as letras têm todas o mesmo tamanho, ou seja, apesar de serem 

diferentes entre elas. Como podes ver na figura 3, a “caixa de letra” serve de exemplo para 
todas; 

4. Assim, a proposta é que, numa folha de papel quadriculado, realizes o abecedário conforme 
as indicações dadas (Fig. 4); 

5. Para te ajudar, está representada uma grelha que deves transpor para a tua folha de papel 
quadriculado (Fig. 5); 

6. Se quiseres, podes colorir as letras que vais fazendo, com lápis de cor, para te ajudar a 
distingui-las. 

 

 

Fig. 1 – Material necessário 
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Fig. 2 – Abecedário 

 

 

 

Fig. 3 – “Caixa de Letra” 
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Fig. 4 – Grelha de Abecedário com indicação do tamanho de letra 

 

Fig. 5 – Grelha de Abecedário com indicação do tamanho de letra e linhas-guia 

IMPORTANTE: Qualquer dúvida coloca ao teu professor na aula síncrona. 

Tu consegues… Bom trabalho! 


