
 

ESCOLA MUNICIPAL: JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 09/09/2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR: Elizete, Flavia, Leonice, Luciana, Neusa. TURMA: BIA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores, e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (ElO01ETO1) Explorar e Descobrir as propriedades de 

Objetos e materiais. 

  

Atividade: “Conhecendo as Texturas Releitura Caracol (Gustavo Rosa)” 

Semana da Criança Artista 

 

O trabalho com a releitura tem como objetivo despertar o olhar da criança para obra de 

diversos pintores famosos, favorecendo o processo criativo de cada criança.  

Está atividade será prazerosa para sua criança, pois através da exploração de diferentes 

materiais (texturas), os pequenos ampliam a capacidade de expressão e o conhecimento 

do mundo. 

Para essa atividade os Pais ou Responsáveis irão providenciar alguns materiais como: 

Uma folha de sulfite ou papelão, um potinho com algodão, um potinho com folhas de árvore, 

um potinho com macarrão cru de qualquer formato, por exemplo: macarrão parafuso, 

conchinha, espaguete, etc, um potinho com areia ou terra, um potinho com pouco de tinta 

marrom e cola. 

Como fazer: Conforme a figura do Caracol (Releitura Gustavo Rosa) o responsável irá 

desenhar na Folha de sulfite ou papelão o Caracol e passar cola nas partes. Em seguida 

sentar com sua criança e deixa-la explorar um potinho de textura de cada vez, conforme 

sua criança for explorando, ajude- a e incentive- a, a colocar cada textura em uma parte do 

Caracol. Logo após colar todos os objetos (texturas), dar o potinho de tinta marrom para 

sua criança pintar a base do Caracol com as mãos. 

 

Obra – O Caracol – Gustavo Rosa                       Releitura- O caracol – Gustavo Rosa 

        

   

  

  

  

  
  

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 09/09/2020 SEMANA: 2 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03)Explorar o ambiente pela ação e 

observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

  

Atividade: “Brincando de Circo” 

Junto com a criança observe a obra de arte “O palhaço” do artista Gustavo Rosa e faça 

comentários sobre a pintura, enfatizando os detalhes do rosto. 

 

Depois pinte o rosto da criança como a do palhaço e permita que ela se veja no espelho. 

Em seguida faça com ela algumas brincadeiras circenses, como: tomba lata, equilibrista, 

mágica, acerte o Alvo ou qualquer outra que você conheça. Tire fotos para registrar esse 

momento. 

A brincadeira pode ficar ainda mais divertida se o adulto também pintar o rosto. 

Caso queira, poderá fazer a tinta caseira facial seguindo as instruções da imagem. 

  

 

 

  

  

  


