
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ANTONIO CUMPIAN SILVA 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Adriana, Elaine, Estela e Telma Data: 24/03/2021 Turma: Maternal  

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

Olá familias! 

 

A atividade de hoje é  baseada no vídeo “Bullying não! Ser diferente é legal”, onde 

queremos estimular a imaginação das nossas crianças, através de um objeto 

mágico, usado pela protagonista do vídeo. A proposta será a construção de um 

óculo com um recurso acessível para todas as famílias, o rolo de papel higiênico!  

Queremos promover através da arte experiências nas quais as crianças observem e 

explorem o objeto oferecido, notando que o mesmo pode ser transformado em um 

óculo. Proporcionado à criança a capacidade de se comunicar, além de estimular a 

criatividade,concentração, movimento de pinça, coordenação motora fina etc. 

 

 

 

           

Pedimos aos responsáveis que separem os seguintes materiais: 1 rolo de papel higiênico, 
tinta guache qualquer cor, uma folha de jornal ou qualquer papel que tenha em casa, tesoura 
sem ponta, cola ou durex.  Explique que vocês irão construir um objeto que a personagem 
usava no vídeo, sugerimos que faça primeiramente uma pergunta da seguinte maneira: Você 
(criança) lembra o que a Charlotte usava para enxergar diferente? Levando a mesma a se 
expressar através de questionamentos. Após a resposta forre o local com o jornal ou o objeto 
disponível, entregue o rolinho de papel higiênico e a tinta, estimule a criança a realizar a 
pintura do rolinho da maneira que quiser, colocando as mãozinhas e os dedinhos, o 
importante é que a mesma explore as texturas e as cores dos materiais ofertados. Após 
colocar para secar e logo em seguida sugerimos que o adulto faça o recorte, na hora da 
colagem convide a criança para participar proporcionando um momento  

prazeroso e significativo. Observação: recorte e cole igual a imagem que está  

disponibilizada na folha abaixo. E agora é só brincar com diferentes cenários. 

 

ATIVIDADE: ÓCULOS  MÁGICO 

 



 

 

 

 

 

 


