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AEDAS@ON! 

Departamento de Expressões e Tecnologias | Escola Básica Julio-Saúl Dias 
Educação Visual – 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 “A Obra de Arte como Património 

Cultural e Artístico” (e História da Arte), “Técnicas de Desenho”, “Técnicas de Pintura” (Lápis 

de Cor, Marcadores, Pastel Óleo); “Comunicação”; “O Ponto e a Linha”. 

Proposta: Representação Gráfica de Obra de Arte 

Material: Folha de papel de desenho A5 (tipo “Cavalinho” ou cartão de embalagem); Lápis de 
grafite HB; Afia, borracha; Régua / Esquadro / Compasso; Lápis de Cor; Marcadores; Pastel Óleo; 
Caneta fina preta; Esfuminho (opcional). 

 

ATIVIDADE EM TRÊS FASES 

 

1ª FASE – PESQUISA sobre um artista e sua obra 

a) Da lista que se segue é necessário selecionar um artista: Piet Mondrian, Wassily 
Kandinsky, Nadir Afonso, Amadeu de Souza Cardoso, Sónia Delaunay, Robert Delaunay, 
Pablo Picasso, Van Gogh, Jackson Pollock; 

b) Com o artista selecionado é necessário efetuar uma pesquisa: 
https://artenosdedos.semente-de-letras.pt/wp/apoio-ao-ensino/ligacoes-uteis/ 

c) Com a pesquisa efetuada é necessário elaborar um documento – link para Estrutura 
Básica do Trabalho de Pesquisa: https://artenosdedos.semente-de-letras.pt/wp/wp-
content/uploads/2020/04/estrutura_basica_trabalho_pesquisa.pdf 

d) O trabalho de pesquisa, elaborado em Word, deve ser enviado em formato PDF. 

 

2ª FASE – REPRODUÇÃO de uma obra de arte 

1ª Etapa – Preparação do Suporte 

a) Preparar uma folha A5 para esboço (pode ser de pouca gramagem - fina); 
b) Preparar uma folha A5 para o trabalho final (de gramagem superior – tipo “Cavalinho” 

(na falta de uma folha com estas caraterísticas, preparar o cartão de uma embalagem). 

2ª Etapa – Esboço 

a) Com o recurso ao lápis de grafite HB, esboçar o trabalho, tentando reproduzir 
fielmente uma obra, ou parte dela, escolhida do artista selecionado; 

b) Aprimorar (melhorar) o esboço, para que o resultado se aproxime da obra que 
pretendes reproduzir. 

 

https://artenosdedos.semente-de-letras.pt/wp/apoio-ao-ensino/ligacoes-uteis/
https://artenosdedos.semente-de-letras.pt/wp/wp-content/uploads/2020/04/estrutura_basica_trabalho_pesquisa.pdf
https://artenosdedos.semente-de-letras.pt/wp/wp-content/uploads/2020/04/estrutura_basica_trabalho_pesquisa.pdf
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3ª Etapa – Pintura 

a) Com o esboço efetuado fazer a sua transposição para o suporte final (folha de papel 
A5 de gramagem superior ou cartão de embalagem), com recurso a folha de papel 
vegetal ou por observação direta; 

b) Melhorar o registo utilizando o lápis de grafite HB, para corrigir e melhorar detalhes; 
c) Aplicação da cor através do meio de registo que melhor se aproxime da técnica 

utilizada pelo artista (lápis de cor, marcadores ou pastel óleo). 

 

3ª FASE – CRIAÇÃO de uma obra de arte com inspiração na obra do artista selecionado  

1ª Etapa – Preparação do Suporte 

c) Preparar uma folha A5 para esboço (pode ser de pouca gramagem - fina); 
d) Preparar uma folha A5 para o trabalho final (de gramagem superior – tipo “Cavalinho”; 

na falta de uma folha com estas caraterísticas, preparar o cartão de uma embalagem). 

2ª Etapa – Esboço 

c) Com o recurso ao lápis de grafite HB, esboçar o trabalho, com inspiração na obra do 
artista selecionado; 

d) Aprimorar (melhorar) o esboço, para que o resultado se aproxime do estilo e da 
técnica utilizada pelo artista selecionado na sua obra. 

3ª Etapa – Pintura 

d) Com o esboço efetuado fazer a transposição para o suporte final (folha de papel A4 de 
gramagem superior ou cartão de embalagem), com recurso a folha de papel vegetal ou 
por observação direta; 

e) Melhorar o registo utilizando o lápis de grafite HB, para corrigir e melhorar detalhes; 
f) Aplicação da cor através do meio que melhor se aproxime da técnica utilizada pelo 

artista (lápis de cor, marcadores ou pastel óleo). 

 

 

 

NOTA 1: Estes dois trabalhos irão ser emoldurados com as molduras que realizaste em Educação 
Tecnológica. 

 

 

 

 

 

Tu consegues… Bom Trabalho! 


