
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA 03/09/2020 SEMANA: 
31/08 a 04/09 

PROFESSOR: WESLLEY TURMA:  
JDI e II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) EXPRESSAR-SE LIVREMENTE POR 
MEIO DE DESENHO, PINTURA, COLAGEM, DOBRADURA E ESCULTURA, CRIANDO 
PRODUÇÕES BIDIMENSIONAIS E TRIDIMENSIONAIS. 

 

 

Proposta: Série de atividades divertidas baseado em artistas plásticos, seguindo o 
cronograma “projeto criança artista”. 
Recursos: Papel, lápis, borracha e lápis de cor ou giz de cera, massinha, materiais 
recicláveis e etc. 
Método: Conhecendo os artistas 

Artista 1: Frida Khalo 
https://youtu.be/vnzjagn3w2o 

A pintora mexicana frida kahlo é conhecida principalmente por seus autorretratos. A artista 
retratava a sua vida, o seu entorno, seus sentimentos e suas experiências em pinturas ricas 
em cor, textura e simbolismo. 

A artista trabalhava bastante com cenários coloridos e autorretrato, então seguindo a 
inspiração, vamos montar o nosso autorretrato com um fundo bem colorido. 

Método 1: desenhar e pintar o retrato e o cenário na folha, lembrando de usar bastante 
cores e formas. 
Método 2: desenhar apenas o corpo e o cenário, e depois colar uma foto do rosto no 
corpinho do desenho 
método 3: desenhar o corpo e o cénario em uma folha grande e fazer um recorte na area 
do rosto, assim como o exemplo abaixo: 

 

 

https://youtu.be/VNZJAGN3W2O


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA 03/09/2020 SEMANA: 
31/08 a 04/09 

PROFESSOR: WESLLEY TURMA:  
JDI e II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) EXPRESSAR-SE LIVREMENTE POR 
MEIO DE DESENHO, PINTURA, COLAGEM, DOBRADURA E ESCULTURA, CRIANDO 
PRODUÇÕES BIDIMENSIONAIS E TRIDIMENSIONAIS. 

 

 

Artista 2: Henry Matisse 
Https://youtu.be/r6h6pn8quuo 
 
Matisse por problemas de saúde não podia mais trabalhar com tinta, então começou a 
fazer quadros com recortes, técnica que ele chamou de “desenho com tesoura”, como 
visto no video ele criava formas baseado na natureza usando cores vibrantes. 
Com a ajuda dos pais, você vai precisar pegar folha de papel colorido e começar a 
recortar! Você pode fazer formas orgânicas ou geométricas, o que preferir! O limite é a 
sua imaginação! 
Se não tiver papel colorido, você pode pintar suas formas com lápis, giz, tinta ou 
canetinha. 
Exemplos: 

 

   
 

 
 

https://youtu.be/r6h6Pn8QUuo

