
 
 

 

Atividade: Colagem Geométrica do Boi Bumbá. 
 
Atividades que envolvem colagem, desenhos, pintura e até mesmo modelagem são essenciais 
para promover a criatividade, a autonomia, a expressão e a socialização das crianças. 
Contribuindo também, para a construção e ampliação de habilidades artísticas durante seu 
processo de alfabetização. 
 

Materiais Necessários: Papel colorido (na cor preta), lápis ou caneta, tiras de papéis 

coloridos, tesoura e cola.   

Como fazer a atividade: Antes de iniciar a atividade, leia a Lenda do Boi Bumbá (anexada 

na próxima folha) apresentando-o para a criança.  

Pegue o papel colorido na cor preta e desenhe: um retângulo, um círculo e dois triângulos. 

Recorte, entregue para a criança e peça para dizer quais são as formas geométricas. 

Utilizando a imagem abaixo como base (anexada na terceira folha), a auxilie colar as formas 

corretamente para formar o Boi Bumbá: o retângulo para o corpo, o círculo para a cabeça e 

os triângulos para os chifres. Com as tiras de papéis coloridos, peça para ela colar abaixo do 

retângulo para enfeitá-lo.  

Desenhe o restante que falta e deixe que a criança enfeite o corpo do Boi Bumbá como ela 

quiser, podendo ser com pingos de tinta guache, colagem de bolinhas de papel, lantejoulas 

etc.  

Obs.: Caso não tenha o papel colorido preto, poderá usar a folha de sulfite ou de caderno 

pintada de giz ou tinta guache na cor preta.  
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Entre o Norte e o Nordeste do Brasil, existia uma fazenda onde vivia um Boi muito bonito e 

querido por seu dono.  

Certo dia, o Boi sumiu e o fazendeiro mandou que todo mundo procurasse o seu boi favorito. 

Depois de três dias, o encontraram nas margens de um rio. Ele estava muito doente.  

Um dos empregados da fazenda, chamou um Pajé de uma tribo indígena e com sua magia, curou 

o Boi, fazendo com que ele ficasse muito enfeitado e até com uma estrela na testa. 

O fazendeiro, vendo que seu boi estava muito bem, ficou tão feliz que mandou fazer uma festa 

para comemorar a melhora do seu boi preferido. E assim, surgiu a Lenda do Boi Bumbá.  

  



 
 

Imagem de exemplo para usar como base: 


