
 

oficina | filtro ótico bicolor a partir do livro              
As duas estradas: N126 vs A1 
 

 

 
Sobre este livro: 

 

 A estrada antiga e a estrada nova.  

Dois caminhos possíveis para chegar ao mesmo destino.  

Duas viagens quase paralelas, cada uma com as suas peripécias.  

Quem andou mais quilómetros?  

Quem chegou mais depressa?  

Quem encontrou mais surpresas?  

Quem ficou mais cansado?  

Quem aproveitou melhor o tempo?  

Quem nem deu pelo tempo passar?  

Quem enjoou pelo caminho?  

Quem chegou “num tirinho”?  

As respostas encontram-se estrada fora.  

Apertem os cintos, vamos lá arrancar... 

 

 

 

 

 



Propostas: 

1 - filtro ótico bicolor 

 

A partir do livro Duas estradas, faz um mapa de casa à escola ou a qualquer lugar que 
queiras muito visitar. Desenha as curvas, as casas, as árvores e outros pontos 
interessantes que encontras pelo caminho 

Pensa muito bem sobre o lugar ou pessoa que queres visitar? 

 

O que precisas: 

. retângulo de cartolina  

. papel celofane ou acetato de duas 
cores (vermelho e azul)   

. tesoura  

. cola  

. régua  

. papel de desenho  

. lápis de cor (vermelho e azul) 

 

Faz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Usa a régua e um lápis para desenhar 
duas janelas e recorta-as. 

2. Cola o celofane ou acetato em cada janela. 

Nota: no caso do papel celofane, utiliza duas 
peliculas sobrepostas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desenha o teu percurso utilizando 
apenas os lápis de cor azul e vermelho. 
Podes criar caminhos sobrepostos, tal e 
qual como no livro. 

nota: Não carregues muito no lápis. O teu 
desenho deve ser suave. 

4. Percorre o teu desenho com o filtro bicolor 
que fizeste.  

O que vês? O que desapareceu? Surpreende 
os teus amigos com este truque. 

5. Eis outros exemplos de filtros óticos. 

Usa a tua imaginação, explora outras cores e 
sobretudo… diverte-te! 



 

2 - Em viagem pela folha de papel. 

 

Preparar um suporte bem grande (de papel, cartão ou outro) onde haja lugar para cada criança 

participar nesta viagem.  

Se forem 4 crianças, uma folha do tamanho A1 será suficiente, mas se o número de crianças 

aumentar, a folha deve aumentar na mesma proporção.  

Cada viajante parte de um dos lados da folha.  

Junto à margem que lhe está mais próxima, desenha o ponto de partida da sua viagem.  

Decide também quem serão os seus companheiros de viagem, o que levará consigo e em que 

meio de locomoção viajará (pode não ser necessariamente um carro.  

É possível variar e escolher uma moto, uma bicicleta, um tractor, uma carroça... desde que 

seja um transporte que ande no chão).  

É importante que cada participante tenha um bom “acesso” aos marcadores ou outro material 

riscador, para que a viagem decorra sem grandes interrupções técnicas (mas pode decidir-se 

que cada um use apenas uma cor.)  

Quando todos estiverem prontos, dá-se o grito de partida.  

Cada viajante desenha então o seu percurso, os lugares, as pessoas, as encruzilhadas, os 

imprevistos — bons e maus—, que vão surgindo pelo caminho. A certa altura irá acontecer que 

duas estradas se cruzem.  

Será engraçado cruzarem-se estradas diferentes (por exemplo, uma auto-estrada com uma 

estrada de terra batida).  

Quando se encontram, os viajantes podem comunicar, fazer um piquenique, ir beber um café... 

e depois prosseguir viagem.  

Tudo o que acontece nesta viagem a muitas mãos (e muitas rodas) deve ser registado em 

desenho (até as conversas, dentro de balões de BD). Os adultos também podem participar, é 

claro. 

 

Boa viagem! 


