
 

ESCOLA MUNICIPAL: Monteiro Lobato 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2020 SEMANA1:  
31/08/2020 à 
04/09/2020 

PROFESSOR: Ana Paula e Silva Teixeira/ Eunice de Oliveira TURMA:  
JD I-A e JD I-B 

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. 

 

Boa tarde! 

A expressão artística é uma parte importante da formação da criança, pois a 

conduz ao desenvolvimento intelectual, emocional, manual e físico, ajudando-a 

em sua transformação em ser humano integral e integrador, além de incentivar 

o hábito de apreciação cultural e artística.   A “arte” possui diversas linguagens, 

que une povos e culturas.  

 

 

 

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS, 

É IMPORTANTE! 

 A CRIANÇA TENTAR COPIAR O NOME DELA TODOS OS DIAS, COM LETRA 

BASTÃO OU DE FÔRMA NA FOLHA DA ATIVIDADE DO DIA; 

 A CRIANÇA FAZER UM DESENHO TODOS OS DIAS, ESTE DESENHO PODE SER 

DO QUE MAIS GOSTOU DAS ATIVIDADES DO DIA, DA LEITURA SUGERIDA, LIVRE 

OU DIRIGIDA (SE A ATIVIDADE DO DIA FOR UM DESENHO); 

 TODAS AS FAMÍLIAS PARTICIPAREM; 

 

OBS.: SE PERDIRMOS ALGUMA ATIVIDADE E VOCÊS NÃO TIVEREM O MATERIAL 

NECESSÁRIO EM CASA, NÃO PRECISA COMPRAR, CRIE E RECRIE - FAÇA UMA 

ADAPTAÇÃO. ALGUMAS FAMÍLIAS JÁ FIZERAM ALGUMAS ADAPTAÇÕES E AS 

ATIVIDADES FICARAM MARAVILHOSAS. 

 



TEMA: CRIANÇA ARTISTA – 1ª PARTE 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer através de suas obras os elementos básicos da linguagem 

visual como linhas, plano, cor, textura, formas, através da observação 

estudo e socialização; 

 Criar e construir formas artísticas através de desenho e pintura; 

 Despertar o gosto pela pintura e pela arte a partir da criação própria; 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Caderno, folhas, lápis de cor, giz de cera, 
tesoura, músicas, cola, internet, televisão, celular, imagens, etc. 

 

DESENVOLVIMENTO 

SEGUNDA-FEIRA, 31/08/2020 

LEITURA: Flicts – Ziraldo - https://drive.google.com/file/d/1iZvtwQi-lGE5-

UkWAfnUZM9EVj9u4p4t/view 

HISTÓRIA CONTADA: Não Sei Pintar - Quintal da Cultura -  https://youtu.be/X-

vMpUe7qPk  

ANIMAÇÃO: Coloridos - Palavra Cantada- https://youtu.be/x8VNNyobJRo  

Atividades: 1- Você sabia que é um artista? Dê um colorido especial às suas 

obras (atividades). Na atividade de hoje, o responsável vai escolher junto com 

a criança um desenho simples e fazê-lo numa folha, depois pedir para a 

criança pintar com as cores primárias: (as cores primárias são aquelas que 

não podem ser obtidas mediante mistura de nenhuma outra cor. Essas cores 

são o amarelo, o azul e o vermelho. É por meio da mistura dessas três cores 

que obtemos as outras), observando o limite de espaço e pintando todo o 

espaço determinado. Explicar para a criança que todos nós podemos e 

conseguimos e quanto mais nos dedicarmos, melhor ficarão nossas atividades. 

Sugestões de desenhos simples: 

https://drive.google.com/file/d/1iZvtwQi-lGE5-UkWAfnUZM9EVj9u4p4t/view
https://drive.google.com/file/d/1iZvtwQi-lGE5-UkWAfnUZM9EVj9u4p4t/view
https://youtu.be/X-vMpUe7qPk
https://youtu.be/X-vMpUe7qPk
https://youtu.be/x8VNNyobJRo


 

 

2- Agora, escreva o nome do desenho que a criança escolheu no meio de uma 

folha com letra bastão ou de fôrma. Pergunte para a criança o nome de cada 

letra da palavra. Também pergunte para a criança quais são as cores 

primárias.  


