
 Olá, tudo bem com vocês? 

Essa semana estamos falando de mais uma obra de arte, só que desta vez 
será do artista plástico Gustavo Rosa, que tem como características obras bem 
coloridas, diferentes e muito bonitas. Escolhemos a obra: “A galinha”, então que tal 
fazermos bem parecida? 

Atividade: Artista por um dia 

Para essa atividade iremos precisar de massinha de modelar, caso não tenha 
em casa estaremos disponibilizando o link da receita caseira e o descritivo logo 
abaixo.  

                                  Pronto, vamos começar? 

 Observando a obra que iremos disponibilizar logo abaixo, reproduza usando 
a massinha com o maior número de detalhes possíveis, se precisar auxilie a criança 
com de perguntas: “Como é a galinha?”, “Que cor é a galinha?”, “Quais as cores das 
bolinhas?”. Ao final, peça para ele reproduzir a obra de Gustavo Rosa. Com essa 
atividade a criança poderá expressar suas dúvidas, sentimentos e emoções, ao 
perceber que existem outras formas de reproduzir uma figura/desenho, entre outros, 
além da forma que já conhece (lápis, giz) e assim fazendo com que ela se torne 
criativa. 
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ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CUMPIAN DA SILVA 

Nome do aluno: Data: 10/09/2020 Semana: 2 

Professor: Manhã: Elaine e Regiane 

                     Tarde: Ivaní Cleide e Telma 

 Turma: 
Maternal 

Campo de experiência: O eu, o outro e o nós   

Objetivo da aprendizagem: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldade e desafios 

 



Obra “A Galinha” – Gustavo Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receita para fazer massinha 

1 xícara de sal;                                        

4 xícaras de farinha de trigo;                    

1 xícara e meia de água; 

3 colheres de sopa de óleo; 

Corante alimentício. 

Modo de fazer: Em uma vasilha grande misture a farinha e o sal em seguida 
adicione a água e o óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa 
homogênea. Se ficar muito mole você pode adicionar mais farinha, e se ainda 
estiver seca e quebradiça adicione mais água. Se quiser fazer várias cores, dívida a 
massa em várias partes. Adicione o corante à massa, a quantidade que você 
colocar é que vai dar o tom da cor desejada. Para conservar melhor guarde em um 
pote fechado na geladeira.  

 

 

Link da massinha de modelar 

https://www.cleanipedia.com/br/familia/massa-de-modelar-aprenda-a-fazer-a-sua-massinha-
em-casa.html 
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