
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Corpo, Gestos e Movimentos.  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Orientações para ou pais
 

ATIVIDADE:Recorte e colagem
Apresentar para a criança a pintura da tela, “Peixe” do pintor Romero Britto apontar junto 
com a criança as cores da tela. Na sequência faremos a releitura da tela com recorte e 
colagem. 
Materiais 
 Papéis coloridos; 
 Cola; 
 CD; 
 Folha de sulfite; 
 Canetinha 

Observação: Caso não tenha esses materiais, substitua por outros (giz de cera, tintas, 
jornais e revistas, o que tiver em casa use sua criatividade). 
1ºPasso: Pegar um cd colar na ponta da folha com cola branca para ser a cabeça do 
peixe; 
2º Passo: Com a ajuda do responsável a criança irá desenhar o corpo do peixe;
3ºPasso: Fazer uma linha dividindo o corpo 
4ºPasso: Em um lado do peixe cole tiras de papéis coloridos, bolinhas de papéis 
coloridos e no outro lado do peixe pode se colar cora
canetinha, enfim use sua imaginação. Caso tenha alguma dúvida pode acessar o link 
abaixo. 
Link: https://youtu.be/8vKRNrHMUek
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Corpo, Gestos e Movimentos.   
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Desenvolver progressivamente as habilidades 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
 

Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 2

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 
 

 
ARTISTA:Romero Britto  

OBRA: Peixe 
Recorte e colagem 

pintura da tela, “Peixe” do pintor Romero Britto apontar junto 
com a criança as cores da tela. Na sequência faremos a releitura da tela com recorte e 

Observação: Caso não tenha esses materiais, substitua por outros (giz de cera, tintas, 
jornais e revistas, o que tiver em casa use sua criatividade).  
1ºPasso: Pegar um cd colar na ponta da folha com cola branca para ser a cabeça do 

ajuda do responsável a criança irá desenhar o corpo do peixe;
3ºPasso: Fazer uma linha dividindo o corpo do peixe ao meio; 
4ºPasso: Em um lado do peixe cole tiras de papéis coloridos, bolinhas de papéis 
coloridos e no outro lado do peixe pode se colar corações, fazer listras utilizando a 
canetinha, enfim use sua imaginação. Caso tenha alguma dúvida pode acessar o link 

https://youtu.be/8vKRNrHMUek 
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Desenvolver progressivamente as habilidades 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Atividade 2 

pintura da tela, “Peixe” do pintor Romero Britto apontar junto 
com a criança as cores da tela. Na sequência faremos a releitura da tela com recorte e 

Observação: Caso não tenha esses materiais, substitua por outros (giz de cera, tintas, 

1ºPasso: Pegar um cd colar na ponta da folha com cola branca para ser a cabeça do 

ajuda do responsável a criança irá desenhar o corpo do peixe; 

4ºPasso: Em um lado do peixe cole tiras de papéis coloridos, bolinhas de papéis 
ções, fazer listras utilizando a 

canetinha, enfim use sua imaginação. Caso tenha alguma dúvida pode acessar o link 



Observações: A criança se interessou pela tela de pintura? 
Reconheceu as cores da tela? 
Demonstrou interesse em participar da atividade? 
A criança conseguiu realizar a colagem ? 

 
 
 
 
 
 
 

 


