ATIVIDADES DE ARTE PROF MICHELLI – DE 21 DE SETEMBRO A 5 DE OUTUBRO
PRIMEIRA ATIVIDADE
As estações
Inicie a atividade mostrando a criança o vídeo, “Vai e vem das estações” – Palavra Cantada (2017)
https://youtu.be/jlNoF8GEGWc . Após assistir o vídeo, pergunte ao seu filho (a) o que ele (a) mais
gostou no vídeo, pergunte se a cena que ele mais gostou parecia ser um dia de frio ou de calor e
se ele prefere dias quentes ou frios. Em seguida ofereça a ele (a) uma folha sulfite ou um caderno
de desenho e lápis de cor, giz de cera ou tinta, e peça que ele (a) retrate o tipo de clima que ele
prefere. Não esqueça de estimular a criança a fazer o desenho de acordo com o clima, por exemplo;
em dias de calor podemos ir à praia a piscina, em dias frios usamos roupas quentinhas, tomamos
chocolate quente, etc. Faça questionamentos de acordo com o que vocês costumam fazer durante
um dia quente ou frio.
SEGUNDA ATIVIDADE
Primavera
Leia para a criança o livro “A primavera da lagarta” – Ruth Rocha (2011)”, (estarei disponibilizando
o livro no grupo e aqui como anexo). Se quiser pode colocar o vídeo da história pelo link
https://youtu.be/Bw3-6EANeqA .

livroaprimaveradala
gartacompleto-161103095936.pdf

Após ouvir a história ofereça a criança massinha de modelar (pode ser a caseira) e peça a ela que
modele os animais presentes na história, e depois disponha a história novamente para que ela
identifique os personagens da história com os que ela confeccionou.
Para quem quiser fazer massinha em casa e não lembram como faz aqui vai a receita:
2 copos de farinha de trigo; 1/2 copo de sal; 1 copo de água; 1 colher de chá de óleo.
Modo de Fazer
Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar bem até ficar boa para modelar.
Se quiser colorir pode usar, tinta, corante ou suco em pó.
TERCEIRA ATIVIDADE
Vamos florescer
Como estamos na primavera, convide seu filho (a) para plantar algumas flores ou sementes, pode
ser no jardim ou em vasinhos, caso não tenham flores em casa podem comprar um muda ou pedir
a algum familiar ou vizinho. Converse com a criança amavelmente sobre a plantinha que vocês
iram plantar, faça isso enquanto preparam o lugar onde serão plantadas, diga que as plantinhas
também são seres vivos, que elas precisam receber amor e carinho, e que isso é dado a elas
quando são plantadas e regadas, e que é preciso conversar com elas para que cresçam bonitas e
fortes e que essa não será uma atividade de um dia só, ela deve cuidar sempre da sua plantinha.

