
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Traços, sons, cores e formas.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superficies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Orientações para ou pais
 

ATIVIDADE:Releitura da obra Os Girassóis
Primeiramente apresentar o vídeo “Quem sou eu”
do artista VicentVan Goghe logo em seguida assistir o vídeo “Arte para bebês e 
crianças”, que ilustra para crianças 
Materiais 
 Tinta guache nas cores amarelo e verde;
 Folha de sulfite; 
 Pincel; 
 Lápis ou canetinha 

Os pais juntamente com a criança, deverá desenharum vasoe logo em seguida pintar a 
mãozinha  de amarelo da criança
mãozinha pela flor do girassol e soltar sua imaginação, fazendo assimsua obra de arte.
Link: https://youtu.be/no02waxDYVU

https://youtu.be/eOSSg1donzs
Observações: A criança se interessou pela tela de pintura?

Demonstrou interesse pelos vídeos?
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Traços, sons, cores e formas. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Utilizar meteriais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superficies, 
planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 3

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 
ARTISTA:Vicent Van Gogh 

OBRA: Os Girassóis 
Releitura da obra Os Girassóis 

Primeiramente apresentar o vídeo “Quem sou eu”? .Que conta um pouquinho da história 
do artista VicentVan Goghe logo em seguida assistir o vídeo “Arte para bebês e 

para crianças pequenas sobre a obra“Os Girassóis”.

cores amarelo e verde; 

Os pais juntamente com a criança, deverá desenharum vasoe logo em seguida pintar a 
criança e carimbar na folha sulfite, que está deverá substituir a 

mãozinha pela flor do girassol e soltar sua imaginação, fazendo assimsua obra de arte.
https://youtu.be/no02waxDYVU 
https://youtu.be/eOSSg1donzs 
A criança se interessou pela tela de pintura? 
Demonstrou interesse pelos vídeos? 
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Utilizar meteriais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superficies, 

Atividade 3 

conta um pouquinho da história 
do artista VicentVan Goghe logo em seguida assistir o vídeo “Arte para bebês e 

pequenas sobre a obra“Os Girassóis”. 

Os pais juntamente com a criança, deverá desenharum vasoe logo em seguida pintar a 
e carimbar na folha sulfite, que está deverá substituir a 

mãozinha pela flor do girassol e soltar sua imaginação, fazendo assimsua obra de arte. 



Demonstrou interesse em participar da atividade? 
A criança conseguiu realizar a pintura? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


