ATIVIDADES DE ARTE PROF MICHELLI / 05 A 19 DE OUTUBRO
Vamos cuidar no ambiente em que vivemos!
Nossa próxima atividade será construir um livro para ilustrar alguns cuidados que precisamos ter com nosso meio ambiente, faremos isso com
criatividade e muita paciência. Faça uma página no primeiro dia e de sequência durante os outros dias, no fim da atividade monte seu livrinho.
Para fazer, use técnicas variadas como colagem, carimbo das mãos, origami...
Vou deixar aqui sugestões de como fazer o livro com as crianças, vou deixar as imagens também. Cada página do livro deve conter uma frase,
as quais mostrarei em seguida. Vou deixar a opção para que as páginas sejam impressas, mas não é necessário, as frases podem ser escritas a
mão por um adulto e a construção das ilustrações pelas crianças com auxílio de um adulto.
Sugestões de como deve ser o livro

Capa fechada

Capa aberta

Pode colar serragem pra fazer a terra

Impressão da mãozinha, pintura com
esponja.

Origami e colagem

Para dar uma textura pode colar areia na
parte onde é terra e depois de secar pintar
com tinta.



Antes de começar a construir o livro
 Para a próxima etapa do livro acesse o
assista com seu (a) filho (a) ao vídeo
link https://youtu.be/9eAwOVWLCtI e
com a história “ O Mundinho” de Ingrid
assistam a história “ O livro do planeta
Bellinghausen - acesse o link
terra” de Tood Paar.
https://youtu.be/bjceejnXltI
Após
assistir o vídeo de inicio a confecção do
livro.
2ª parte – terra e ar



Para cada etapa assistiremos um
vídeo sobre o meio ambiente o de
hoje será “Poluição da água –
turminha do ecossistema – música
“Águas Poluídas”, acesse
https://youtu.be/ltTv3q_7NIs

3ª parte – água e mundo
1ª Parte do livro – capa
Comece lendo a frase inicial para a crianças,
em seguida desenhe um coração em um
papel colorido ou em uma folha branca e peça
para a criança pintar antes de recortar,
explicando que o coração representa o amor
de Deus pela natureza; se a criança já souber
recortar ofereça a ela uma tesoura sem ponta,
caso não saiba ajude-a. após recortar o
contorno corte-o ao meio, como na imagem a
cima. O coração deve ser colado pelas suas
extremidades externas. Deve ser colado na
página já com a frase que está na imagem.
Depois explique a crianças que para
simbolizar a vida dentro do coração ela deve
colar sementes pois são delas que nascem
todas as plantinhas. Pode usar qualquer
semente que tenha em casa.
Quando já terminarem de colar as sementes
coloque para a criança ouvir a música “A
história da sementinha” – Débora M. Barboni.
Acesse https://youtu.be/z2FbQ8jdVlA

Para confeccionar as duas próximas páginas
não precisa ser feito como na imagem a cima,
vocês podem usar a imaginação e a
criatividade, na página sobre a terra podem
usar serragem para a terra e folhas de
verdade na copa da árvore.
Na página sobre o ar, pode usar a técnica de
pintura com esponja, pode usar algodão a
impressão da mãozinha da criança.
Lembrando sempre de ler as frases para a
crianças, e sempre conversando com ela
sobre a importância de termos a terra e o ar
saudáveis. E que todos nós somos
responsáveis por cuidar da saúde do planeta.

Nas duas ultimas páginas vocês deverão
seguir a mesma postura de diálogo com as
crianças durante a confecção, falando da
importância da preservação do ambiente em
que vivemos.
Assim como nas anteriores não precisa ser
feito exatamente como está ilustrado a cima,
podem usar outros tipos de materiais. Para a
página sobre a água podem usar plástico,
papel colorido, tinta, para o peixe podem
fazer origami, recorte e colagem, ou outra
forma que seja viável a vocês.
Na página sobre o planeta podem desenhar
ou imprimir recortar que tiver, o planeta pode
ser confeccionado de acordo com a
criatividade e disponibilidade. Pode usar cola
colorida, areia, papel ou plástico colorido e
etc. Vou deixar abaixo as páginas para quem
quiser fazer a impressão. Lembrando que
não é necessário, pode ser escrito a mão.

PRESERVAR A NATUREZA
É CONHECER O AMOR A VIDA
PRESERVAR A NATUREZA
É PRESERVAR O AMOR DE DEUS!

SE EU NÃO CUIDO DA TERRA
O QUE SERÁ DA PLANTINHA?
O QUE SERÁ DE MIM?

SE EU NÃO CUIDO DO AR
O QUE SERÁ DA AVEZINHA?
O QUE SERÁ DE MIM?

SE EU NÃO CUIDO DA ÁGUA
O QUE SERÁ DO PEIXINHO?
O QUE SERÁ DE MIM?

EU SÓ TENHO ESSE MUNDO
PARA MORAR E CRESCER
SE EU NÃO CUIDO DESSE MUNDO
ONDE É QUE EU VOU VIVER?

Esse planeta é pra quem quiser imprimir para colorir e recortar e colar na última página do livro, lembrando que pode ser desenhado também.
Espero que gostem da atividade, e que ela possa ajudar um pouquinho na construção da conscientização ambiental.
Após terminar todas as páginas, basta juntar todas e grampear ou colar uma das extremidades.

