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1.ª INFÂNCIA

OS OPOSTOS COM JULIAN OPIE

CADERNO DE DESAFIOS 

Quente e frio, perto e longe, pequeno 
e grande! Quantos opostos conhecem? 
Vamos à descoberta com a ajuda do artista 
Julian Opie. É um livro digital animado 
onde poderão ver, ouvir e aprender sobre 
os opostos: um jogo para toda a família, 
para explorar palavras novas e conhecer 
obras deste artista britânico, enquanto se 
divertem com os nossos desafios!

Este caderno contém perguntas 
e desafios para cada página 
do nosso livro. Divirtam-se a 
explorá-lo em família!



DIA
Onde está o carro?
Onde está a árvore?
Onde está o céu?

NOITE
Onde está a casa?
Onde está a porta?
Onde está a estrada?

POUCOS
Onde está o veado?
Quantos são?  

MUITOS
Onde estão as calças 
encarnadas?
Quantas pessoas 
contam? 

CAMPO
Onde está o céu?
Onde está a estrada?

CIDADE
Onde está o carro verde?
Quantos edifícios 
encontram?

PERTO
Onde está o chapéu?
E o cabelo?

LONGE
De que cor são as calças?
O que tem a pessoa na 
mão?
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Uma linha vertical é uma 
linha muito direitinha que 
está em pé. Encontram 
alguma? Ponham-se em pé 
e estiquem os braços para 
cima para se transformarem 
numa linha vertical.

HORIZONTAL
Uma linha horizontal é uma 
linha muito direitinha que 
está deitada. Encontram 
alguma?
Deitem-se no chão com as 
pernas esticadas e juntem 
e coloquem os braços ao 
longo do corpo para se 
transformarem numa linha 
horizontal.
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QUENTE
O encarnado, o amarelo e 
o laranja são cores quentes. 
Que cor é esta?

FRIO
O azul, o verde e o roxo 
são cores frias. Que cor é 
esta?

PEQUENO

Onde vive este animal?

GRANDE
Como é que se mexe este 
animal?

SECO
O que tem esta pessoa vestido?

MOLHADO
Que animais são estes?
O que está a pessoa a fazer?
Onde estão os peixes pretos?

CHEIO
Que animal é este?

Imitem o som deste 
animal!
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ATIVIDADE: 
Na primeira folha, façam 
um desenho / uma pintura 
com cores quentes (tons 
encarnados, laranjas, rosas e 
amarelos, por exemplo).

Na segunda, usem só cores 
frias (verdes, azuis e roxos). 
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Materiais: 2 folhas de papel; 
materiais riscadores e/ou tintas 
e pincéis.

Qual a diferença entre os dois 
desenhos? 
Qual vos parece mais agitado? Qual 
parece mais calmo?


