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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais 

Objetos do conhecimento: Materialidades 

 

Avião – A ideia de um brasileiro 

 

Um notório brasileiro chamado Alberto Santos Dumont, nascido em Minas Gerais é considerado o 

pai da aviação e também um grande o inventor do século XX. Desde criança, ele observava os 

passarinhos para tentar entender como eles voavam. Para descobrir um pouco mais sobre ele, 

acesse o link a seguir:  

https://www.youtube.com/watch?v=dMRHfuqKDd0 

 

Acesso em 22/04/2020 

 

1. Faça você também o seu próprio avião, utilizando garrafa PET e papelão. 

 

Fonte: foto ilustrativa 

https://www.youtube.com/watch?v=dMRHfuqKDd0
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Material: 

 1 garrafa PET de 2 litros.  

 1 folha de papelão tamanho A4 (igual a folha sulfite). 

 1 folha de papel cartão ou cartolina. 

 Tesoura. 

 Cola. 

 Para colorir (tinta guaxe ou canetinhas). 

 

Fonte: foto ilustrativa 

 

Passo a passo 

 

Antes de iniciar, peça a ajuda de um adulto 

a) Enrole o papel cartão na garrafa e cole, em seguida amasse o fundo do papel onde ele 

parece sobrar no final da garrafa como uma cauda (foto abaixo): 

    

Fonte: foto ilustrativa 
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b) Recorte a folha de papelão como uma asa, como nos moldes abaixo: 

       Seta azul, com 60 cm 

       Seta verde, com 23 cm 

       Seta amarela, com 14 cm 

       Seta vermelha, com 5 cm 

 

Fonte: foto ilustrativa 

 

c) Com outra parte do papelão corte o leme e a cauda com os moldes abaixo: 

 

Fonte: foto ilustrativa 

 

Recorte pequenos pedaços de papel cartão e faça tubos do diâmetro das tampas e cole como na 

imagem este serão nosso turbo hélice. 

 

Fonte: foto ilustrativa 
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d) Cole as asas, cauda e leme. 

     

Fonte: foto ilustrativa 

 

e) Cole as turbo hélice nas asas: 

 

Fonte: foto ilustrativa 

 

f) Decore e pinte do jeito que preferir e brinque com seu avião: 

 

Fonte: foto ilustrativa 

 

 

2. Após ter brincado com o seu avião, registre em seu caderno quais são os lugares que você 

gostaria de viajar de avião: 

  

  

  


