
1 
 

 

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 08 a 12 de junho / 15 a 19 de junho 

E-mail para envio de trabalhos:  

junho 2020 

Nesta proposta vais trabalhar aspetos importantes sobre Medição e Traçado; Pintura com 

lápis de cor; Meios de comunicação/cartaz. 

 

Proposta: Criação de três cartazes informativos. 

Tema: Os Santos Populares (a anunciar as Festas Populares em honra de cada um). 

Material: Três folhas de papel A3 (tipo “Cavalinho” – 120 g., se não tiveres papel A3, utiliza duas 
folhas A4, unindo-as com fita cola na parte de trás); Folhas de papel para esboço; Lápis de grafite 
HB, B; Afia e borracha; Lápis de cor; Marcadores; Lápis de pastel óleo/cera; Caneta fina preta. 

Importante: Tens duas semanas para realizares a proposta. Deves ler a Ficha Informativa e 
colocares todas as dúvidas ao professor nas atividades síncronas. É importante que entendas o 
projeto, a concretização e o processo de trabalho por etapas. 
 

Atividade por etapas: 

Etapa 1: Pesquisa sobre o tema (datas, imagens dos santos, locais de culto e de festividades, 
etc.). Santo António, 13 de junho, Lisboa; S. João, 24 de junho, Vila do Conde; 29 de junho, S. 
Pedro, Póvoa de Varzim. 

Etapa 2: Faz um esboço para cada cartaz. É importante que os cartazes tenham texto e imagem. 
Deves usar todo o espaço útil das folhas. 

Etapa 2: Preparação dos suportes – Prepara três folhas A3 (se não tiveres folhas A3, une duas 
folhas A4 para obteres uma A3). 

Etapa 3: Passa o esboço para o suporte final, cuidadosamente. Atende ao pormenor da imagem. 
Presta atenção ao texto e cria frases objetivas, bem construídas e letras bem desenhadas (podes 
utilizar linhas auxiliares leves, para te ajudar a colocar o texto corretamente). 

Etapa 4: Aplica a cor. Podes usar lápis de cor ou lápis de pastel óleo. Deves ter em atenção que, 
se usares lápis de pastel óleo e pretenderes contornar com marcador/caneta fina preta, poderás 
ter dificuldades pois o marcador não “agarra” por cima da gordura do pastel óleo… depois de 
decidires o meio que vais utilizar para pintar, deves aplicar a técnica cuidadosamente, usar a cor 
de forma equilibrada, formando contrastes cromáticos vibrantes, pois um cartaz deve ser 
apelativo pelo conteúdo do texto, mas também pelo uso da imagem e da cor. 

Website de pesquisa: 

http://www.inportobay.com/pt/artigos/santos-populares-em-portugal/ 

Bom Trabalho! 

http://www.inportobay.com/pt/artigos/santos-populares-em-portugal/

