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Fechando nosso tema dessa semana, que tal seu (a) filho(a), soltar mais uma vez o artista 

que existe dentro dele(a) para fazer “Artes manuais”. Essa atividade tem como intuito trabalhar 

não apenas o artista que existe dentro da criança, mas suas capacidades motoras e intelectuais, 

como criatividade, leitura de ambiente e expressão. Vamos começar? 

 

 

  

Para a atividade de hoje, vocês irão precisar de macarrão de pelo menos 3 tipos (estará 

disponível na escola), cola e folha de papel A3. Realize primeiramente uma conversa informal, 

explicando para a criança, que eles irão usar macarrão para fazer uma figura, podendo ser um 

animal, fruta, paisagem, personagem que goste ou até mesmo uma pessoa. Incentive seu(a) 

filho(a), a se expressar através da arte e deixe com que ele crie usando sua imaginação e assim 

desenvolver explorando o lúdico, de acordo com sua visão de mundo. 

 

 

 

Atividade: Arte com macarrão 
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Olá, tudo bem com você? 



 

SEGUE IMAGENS MODELO PARA ATIVIDADE 
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PROJETO LEITURA 

 

O projeto leitura trata-se de um momento muito importante, pois ao ler/ouvir para a criança 

faz com que desperte o interesse pela leitura, assim contribuindo também para o 

desenvolvimento da oralidade, faz de conta, atenção, memorização e estimula à imaginação e 

amplia seu conhecimento de mundo. A interação com a criança, também é muito importante para 

seu desenvolvimento. 

  Em um lugar bem gostoso e aconchegante reúna a família e coloque o vídeo para 

curtirem todos juntinhos, pois o projeto leitura sugere essa semana o vídeo “O ratinho, o morango 

vermelho maduro e o grande urso esfomeado”, assistam e conversem sobre o que acharam, o 

que aconteceu, estimulando assim com que a criança possa expressar seus sentimentos, 

opiniões, dúvidas, hipótese e descobertas ao relatar a história. 

 

Segue link da história: https://www.youtube.com/watch?v=-jHFpNS2JXU 
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https://www.youtube.com/watch?v=-jHFpNS2JXU

