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AEDAS@ON!
Departamento de Expressões e Tecnologias | Escola Básica Julio-Saúl Dias
Educação Tecnológica – 2º ciclo | 6º ano
Tempo previsto de execução: 50 minutos + 50 minutos
Prazo previsto de execução: de 11 a 22 de maio
E-mail para envio de trabalhos:
maio 2020
Nesta proposta vais trabalhar aspetos importantes sobre Medição, Traçado, Geometria,
Desenho e Pintura, Corte e Recorte.
Proposta: Criação e Construção de uma Moldura.
Material: Cartolina ou reutilização da face de embalagem; Lápis de grafite HB; Afia, borracha;
Régua, Esquadro e Compasso; Lápis de Cor; Marcadores; Caneta fina preta; (bolsa/mica
transparente, opcional).

Atividade por etapas (deves seguir a sequência de tarefas):
Etapa 1 – Preparar o cartão da embalagem: abrir e espalmar; cortar as faces maiores (a
embalagem deve estar em perfeitas condições);
Etapa 2 – Efetuar o seguinte traçado: dois retângulos (tiras) com 1 cm x 25 cm; 2 retângulos
com 1 cm x 19 cm;
Etapa 3 – Decorar as 4 tiras: com recurso à régua, esquadro, compasso, efetua uma decoração
com base geométrica nas quatro tiras (quadrados, triângulos e circunferências – vê exemplo na
página seguinte); utilizando a técnica de pintura com lápis de cor/marcadores e caneta fina
preta, aplica a cor de uma forma harmoniosa;
Etapa 4 – Montagem da moldura: com recurso a cola ou agrafos, fixa os quatro cantos de forma
a construíres a moldura;
Etapa 5 (opcional) – Aplicação de uma proteção: aplica um acetato (pode ser um dos lados de
uma bolsa/mica transparente), para proteger o trabalho que lá vais colocar (a pintura efetuada
em Educação Visual);
Etapa 6 – Montagem do conjunto: com recurso a cola ou agrafos, fixa a pintura efetuada em
Educação Visual, à moldura efetuada em Educação Tecnológica.
Etapa 7 – Repetição do processo: repete todo o processo de forma a obteres duas molduras
iguais.
Nota 1: Para pendurar deves aplicar um pequeno fio preso (por cola ou agrafo) na parte de trás
da moldura;
Nota 2: As duas molduras destinam-se a emoldurar as duas obras realizadas em Educação Visual.
Na página seguinte encontras as indicações de realização, construção e decoração das
molduras.
Tu consegues… Bom trabalho!
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Medição e Traçado

1 cm

25 cm

1 cm

19 cm

Pontos
vermelhos:
Zona de agrafo

1 cm

ou cola

Exemplo de uma hipótese de decoração com recurso a formas geométricas:

1 cm

