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NOME DO ALUNO: DATA: 14/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSOR: Joyce Neves - Artes  TURMA: Jd I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, Sons, Cores E Formas; O Eu, O Outro E O Nós; Escuta, 
Fala, Pensamento E Imaginação. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. (EI03EO04) Comunicar 
suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

ARTE 
Semana do livro 

O MONSTRO DAS CORES - DESENHO 
ANNA LLENAS (TRADUÇÃO DE ROSANA DE MONT’ALVERNE)  

ORIENTAÇÕES: 
O adulto deve abrir o livro via pdf ou arquivo de imagens e realizar a leitura, principalmente 
das imagens, com a criança. Temos também a opção do vídeo com a narração da história. 
 



Dica: Chame atenção para expressão corporal do monstro, fazendo perguntas como: “O 
que será que ele está sentindo agora?” 

 
A SEGUIR, 3 MODOS DE ACESSAR O LIVRO: 
Clique no link para acessar o livro em pdf: 
https://drive.google.com/file/d/1QeTpuFyf-BuNqbvuopThExpmVb824BTC/view?usp=sharing 

Clique aqui para acessar o livro em imagem/foto (jpeg): 
https://drive.google.com/drive/folders/1HdxfXpdjnfMF4w69IBVRupRBU9DnAzGE?usp=sharing 

Clique aqui para acessar o vídeo da contação narrada: 
https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg  
 
MATERIAL: LÁPIS PRETO, LÁPIS DE COR, OU GIZ DE CERA E PAPEL 
 
Após terminar a leitura, a criança deverá ser orientada a desenhar o monstrinho de acordo 
com a emoção que ela está sentindo hoje e colorir com a cor que representa essa emoção.  
 
Dica  para conduzir a atividade: Estimule a criança a pensar em como ela está se sentindo, 
em seguida pergunte a ela qual cor combina mais com esse sentimento. 
 

 
ENVIE UMA FOTO NÍTIDA DO DESENHO PARA A PROFESSORA NO GRUPO DE ARTE. 

 

Boa atividade! 
 
 
 

FONTES:  
https://www.slideshare.net/pamnunes944/o-monstro-das-cores?qid=0bb1b00b-6ccb-47c1-afcc-
526ed7fab160&v=&b=&from_search=1 


