
        
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA  

NOME DO ALUNO:  DATA 02/09/2020  SEMANA: Projeto Criança Artista  

PROFESSORES: Camila Coelho  TURMA: Jardim Il A e Jardim Il B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI03CG05) COORDENAR SUAS HABILIDADES MANUAIS NO 

ATENDIMENTO ADEQUADO A SEUS INTERESSES E NECESSIDADES EM SITUAÇÕES 

DIVERSAS. (EI03TS02) EXPRESSAR-SE LIVREMENTE POR MEIO DE DESENHO, PINTURA, 

COLAGEM, DOBRADURA E ESCULTURA, CRIANDO PRODUÇÕES BIDIMENSIONAIS E 

TRIDIMENSIONAIS.  

 

1. Observando as pinturas de Ivan Cruz, podemos perceber que ele se preocupava bastante com 

as cores? Quais as sensações que as cores utilizadas nos passam?  

2. Porque será que o artista não se preocupou em desenhar características físicas do rosto nas 

crianças da pintura? Você sabe dizer o porquê?   

3. O artista se preocupou com as cores, com o local, com as características físicas, com as 

brincadeiras pois cada uma das informações nos revela uma forma diferente de analisar as 

obras de acordo com as vivências e experiências de cada um. Ele não queria que 

identificassem as crianças na pintura, desta forma não se preocupou em colocar olhos, boca, 

nariz e fisionomias para elas. As cores são bem vivas, atrativa e nos remetem a uma sensação 

de prazer, de alegria, assim como as brincadeiras que nos trazem os mesmos sentimentos e 

sensações, além de ser brincadeiras antigas e que atualmente acabaram sendo deixadas um 

pouco de lado. O local sempre amplo, e um chão de terra. Foram pequenos e simples os 

detalhes, mas extremamente importantes para a obra do artista dar ênfase no resgate das 

brincadeiras vividas.   

4. Fazer uma releitura da obra com a sua brincadeira favorita, usando a tinta de gelo é simples e  

de baixo custo.   

5. Para fazer a pintura, atente-se aos detalhes, em qual local você gostaria de brincar, as pessoas 

que estarão presentes, as cores que vai utilizar, quais as sensações que você quer transmitir 

para quem vai ver sua obra.   

6. Para fazer a tinta de gelo basta adicionar corante alimentício na água e despejar na forminha 

de gelo; Ou, com a forminha de gelo com água, acrescentar gotas das cores que você 

selecionou nos cubinhos e colocar para congelar, depois é só tirar e começar a arte.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagens de referência da atividade. 

  

(Site: Tempo juntos - Tinta de gelo)  

  

Referências  

Tempo Juntos - Atividades https://www.tempojunto.com/2015/09/26/7-receitas-de-tinta-comestivel-

para-bebes/  
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