
 
 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: JÚLIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 01/09/2020 SEMANA: 01 

PROFESSOR:   TURMA:  BIA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01TS02) 

Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

 

Atividade: Carimbo das Mãos - Releitura da Obra de Gustavo Rosa - Melancia - 

Semana da “Criança Artista” 

 O que é uma releitura? Como o próprio nome diz é reler. A releitura de uma obra de arte é 

a criação de uma nova obra, tendo como referência uma obra anterior para dar a essa nova 

obra outro sentido, acrescentando a ela um toque pessoal, adicionando a sua própria visão. 

Pais ou responsáveis para realização desta atividade vocês irão precisar dos seguintes 

materiais: 1 folha de sulfite, tinta guache nas cores ( verde, vermelho e preto) e cotonetes.  

Como fazer: Coloque um pouco de cada tinta na tampinha dos potinhos das tintas, pinte 

as mãozinhas de sua criança como indica a imagem a baixo com o cotonete. 

 Após a pintura das mãozinhas é natural o seu bebê abrir e fechar a mão pela experiência 

da textura das tintas nas mãos. Carimbe as mãozinhas dele na folha de sulfite, você pode 

realizar vários carimbos dentro do espaço da folha. 

 Se o seu bebê for alérgico a tinta, faça o desenho da fatia de uma melancia na folha de 

sulfite e com a ponta do cotonete deixe o seu bebê pintar o desenho com as tintas e o 

cotonete. 

 Após a pintura realizada lave as mãozinhas do seu bebê e coloque a produção artística 

dele para secar e exponha em um local que ele possa visualizar e tocar, pois com a tinta 

seca terá outra textura.  

O objetivo desta atividade com tintas é sensorial, desenvolve a criatividade e a imaginação, 

explora e experimenta diferentes tipos de materiais, formas e textura também trabalha a 

coordenação motora e a atenção, além de ser muito divertido mexer com as tintas. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 01/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA:  BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS02) Traçar marcas gráficas em diferentes 

suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

 

Atividade: Releitura da Obra “O Gato Vermelho” 

Primeiro faça uma pesquisa na internet juntamente com a criança de todas as obras de 

gato do Gustavo Rosa para apreciar as cores, formas e traços das pinturas. 

Procure a obra “Gato Vermelho” e observe suas cores e formas. 

Depois pegue 4 folhas de sulfite, cole-as umas às outras de forma que fique um grande 

retângulo e desenhe o gato vermelho. Com um pincel e tinta vermelha comece a pintar 

mostrando para a criança o movimento de como utilizar o pincel, em seguida posicione o 

pincel na mão dela e deixe-a pintar sob sua orientação. 

Após o término da pintura, fixar na parede para exposição e tirar foto. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  


