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Desenvolvimento artístico
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O desenvolvimento artístico de uma criança se dá aos pouquinhos. Ela vai conhecendo materiais
novos, experimentando e se expressando. O ideal é que não queime etapas e, cabe ao professor,
instigar seu aluno a desenhar, pintar, recortar, colar, dançar, representar, cantar, etc.
A criança, ao iniciar a alfabetização aprende a “desenhar”
(escrever) as vogais, depois as consoantes. Aprende
também que cada uma delas tem um som e um
significado. Aprende a juntar as letras para formar as
sílabas, juntar as sílabas para formar palavras, juntar
as palavras para formar frases, depois, juntar as frases
para formar os textos.

Em Matemática acontece a mesma coisa, ela
aprende a “desenhar” (escrever) o número 1,
aprende como se lê “um” e aprende o significado
(significa uma unidade), depois, o 2 (duas
unidades), o 3, enfim, aprende a escrever todos
os números. Em seguida, aprende a somar os
números, depois subtrair, multiplicar e dividir.
Só aprende a lidar com frações quando já
domina as quatro operações, portanto, a
aprendizagem matemática vai acontecendo
aos poucos.

Na Arte acontece da mesma forma, a criança nos primeiros anos de vida, fase das garatujas,
rabisca muito e, aos poucos, vai definindo formas curvas, começa a dar nomes aos desenhos. Ela
simplesmente se expressa, não tem compromisso artístico.
Aos poucos vai definindo o seu jeito de desenhar, de pintar, recortar, colar, dançar, cantar, etc.
Se o professor colocar sempre um modelo pronto, estará direcionando o
aluno a cópia e isso inibe a criatividade. O importante é contextualizar
o assunto, mostrar imagens para que as crianças possam se
expressar de forma própria.
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O que é izar?
contextual

Contextualizar o conteúdo que
está sendo trabalhado, é problematizar,
conversar sobre ele, mostrar a importância do assunto.

O ideal é introduzir o tema por alguma atividade onde são resgatados conhecimentos já
adquiridos, juntamente com as informações que o aluno traz, criando assim, uma situação
que irá dar significado ao tema em questão.
Ao problematizar o assunto que será tratado, convide os alunos à reflexão. Faça várias
perguntas que provoquem o interesse deles pelo assunto. Estimule-os a aprender
mais, a fim de construir explicações satisfatórias. Em todo o processo, o aluno
provavelmente irá abandonar, complementar ou reformular suas hipóteses
iniciais, substituindo-as por outras mais adequadas.

8

O professor deve conversar sobre o assunto no início do trabalho para
que o aluno se intere do que será tratado, no meio, para direcionar o
andamento do trabalho e, no final, reunir os alunos para avaliar o que foi
aprendido, quais as etapas percorridas do início até a finalização e qual
a sensação experimentada ao verem os resultados obtidos.

A criança e os materiais expressivos
a) Materiais secos
Meu 1º Giz - Os primeiros materiais de
pintura a serem oferecidos para as crianças
são os materiais secos, sendo assim,
crianças do berçário e das primeiras séries
da Ed. Infantil deverão trabalhar com o
“Meu 1º Giz” porque nessa fase a criança
está experimentando e mexendo em
tudo. Tudo é novidade. Ela pega o “Meu
1º Giz” com a mãozinha inteira e, com ele,
faz riscos para todas as direções. Esse giz
ajuda o desenvolvimento da motricidade.
Giz Triangular - Por volta dos três anos
e meio a quatro anos eles começam
a definir o movimento de “pinça” dos
dedos, nesse momento o ideal é oferecer
o Big Giz de Cera Triangular, depois o Giz
de Cera normal.
Lápis de Cor e Lápis de Cor Aquarelável
Com o movimento de “pinça” definido,
ofereça o Lápis de Cor e, depois o Lápis de
Cor Aquarelável. Elas poderão misturar as
cores no próprio trabalho de forma suave.

+

Ber ç ário

ou -
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4 anos

a
7 à 8 nos

b) Materiais líquidos
Pintura a Dedo - A primeira tinta que
a criança tem contato é a “Pintura a
Dedo”. As crianças utilizam o dedo
indicador como pincel, dessa forma, ela
vai fazendo linhas de tinta, pintando
dentro de uma forma pré desenhada,
imprimindo o dedo. O segundo passo
é colocar a tinta na palma da mão e
imprimir. As atividades com mãos e
dedos desenvolvem a percepção tátil e
a coordenação motora.
Tempera Guache e Tinta Acrílica - Depois
da “Pintura a Dedo”, é hora de oferecer
o Tempera Guache, depois Tempera
Guache Metallic, Tempera Guache Glitter,
Tinta Plástica e, por último, a Tinta Acrílica.
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Tinta Confetti – Ela é utilizada para dar
brilho sobre os trabalhos. Você poderá
escolher algumas partes pintadas com
Giz de Cera, Tempera Guache ou Tinta
Fosca para Artesanato, passar a Tinta
Confetti para dar brilho e realçar ainda
mais a pintura.

c) Colas
Cola Bastão - Crianças da Educação Infantil
devem usar para colagem a Cola Bastão
porque é mais seca, a criança não precisa
pressionar o tubo para que a cola saia.
Cola Branca - Na Educação Fundamental
a criança já consegue pressionar o tubo
de Cola Branca de forma que não saia
cola exageradamente pelo bico dosador e
lambuze todo o trabalho.
Cola Colorida – A Cola Colorida é muito
usada para fazer contornos ou decorar
desenhos.
Cola Glitter – Apresenta acabamento com
brilho intenso sem relevo.
Crystal Cola – Jelly, Brilliant, Metallic
ou Glitter, secagem em 20 minutos e
apresenta relevo.

d) Tesouras
As tesouras devem ter formato
seguro e leve, corte razoável e ponta
arredondada. Podem ser utilizadas por
canhotos e destros.

e) Materiais para modelar
Massinha Soft – É a massinha feita a base
de amido, é macia, não esfarela, não
mancha o papel e tem cheiro de tuttifrutti. Ideal para crianças da Educação
Infantil. Ao trabalhar com as massinhas,
elas começam a entrar em contato com
o mundo tridimensional.
Massinha de Modelar – É uma massinha
mais firme, ideal para trabalhar o
desenvolvimento motor e a percepção
das formas, juntar partes e misturar as
cores.
Papel Mache – É uma massa semi-pronta,
muito prática, macia e flexível. É só juntar
com água de acordo com as instruções
da embalagem, mexer e modelar. Seca
de um dia para o outro e aceita todo tipo
de pintura: Canetinhas, Giz de Cera, Lápis
de Cor, Tempera Guache, Tinta Plástica,
Tinta Fosca para Artesanato, Acrílica,
Crystal Cola, Tinta Confetti entre outros.
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f) Canetinhas HidrográFIcas
As crianças adoram “pintar” com canetinhas.
A canetinha requer técnica pra não ficar uma
pintura toda manchada e exige bastante
coordenação motora. A criança pequena
está desenvolvendo a coordenação motora,
portanto, pintar com canetinhas geralmente
não dá um bom resultado, mas, como as cores
são bem fortes, com certeza eles escolherão
as Canetinhas no lugar de Lápis de Cor ou Giz
de Cera.
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g) BaseS para pintura
Papéis – Quanto menor a criança, maior
a base, isto é, as crianças até três anos
pintam em cartolinas (A2), dos três aos
seis anos o ideal é o tamanho A3 (meia
cartolina), dos seis em diante podem
pintar em qualquer tamanho, inclusive
no A4, porque já tem noção de
espaço, já possuem boa coordenação
motora e conseguem fazer desenhos
proporcionais ao tamanho da base.
Telas – As crianças pequenas devem
pintar em telas bem grandes com pincéis
largos ou esponjinha de espuma (técnica
das batidinhas do pincel sobre a tela).
Conforme as crianças vão crescendo as
telas e os pincéis podem ser menores,
eles podem pintar com a técnica das
batidinhas e a pintura deslizada.

Inspirando-SE NOS GRANDES ARTISTAS

OSCAR NIEMEYER
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Oscar Niemeyer (1907-2012), arquiteto brasileiro, foi responsável pelo planejamento
arquitetônico de vários prédios de Brasília, capital do Brasil. Possui mais de 600 projetos em
todo o mundo. É um dos maiores representantes da arquitetura moderna da história. Tem
como característica principal o uso do concreto armado para as suas construções e seu estilo
inconfundível.
Formou-se Engenheiro em 1939, um ano depois, Niemeyer teve a oportunidade de conhecer,
o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Convidado pelo político, realizou seu
primeiro grande projeto, o Conjunto da Pampulha, formado por um Cassino, a Casa de Baile, o
Clube e a Igreja de São Francisco de Assis ou Igreja da Pampulha.

Projetou várias obras importantes em Petrópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas, em 1956,
a convite do Presidente da República, Oscar Niemeyer realizou vários projetos para a cidade
de Brasília, a nova capital do Brasil. Entre eles o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto,
o Itamaraty, o Congresso Nacional, a Catedral, a Praça dos Três Poderes, o Superior Tribunal
Federal e o Teatro Nacional. A nova capital do Brasil foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960.
Com o golpe militar de 1964, Niemeyer se exilou na França. De volta do exílio, em 1979, projetou
monumentos importantes, como os prédios do Centro Integrado de Educação Pública (CIEPs)
e o Sambódromo, ambos no Rio de Janeiro. Em 1988 recebeu o Prêmio Pritzker de Arquitetura.
Depois de Brasília, Niterói no Rio de Janeiro, é a cidade que tem o maior número de obras de
Niemeyer, entre elas o Museu de Arte Contemporânea, em estilo futurista, inaugurado em 1991.
Em 1996, recebeu o Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza. Em 1999 inaugurou o Auditório
do Ibirapuera em São Paulo e o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba.
Foi discípulo de Le Corbusier, arquiteto urbanista e pintor francês, e trabalhou no início de sua
carreira com Lúcio Costa, mas aos poucos, foi desenvolvendo seu próprio estilo que inspirou
centenas de arquitetos pelo mundo todo.
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Niemeyer dizia que o que o atraia não era o ângulo reto, nem a linha reta, dura e inflexível, o que
o atraía era a curva livre e sensual. O uso habilidoso das curvas com exploração da plasticidade
do concreto é uma das principais características das suas obras.
Faleceu em 2012, aos 105 anos de idade.

OBJETIVOS:
a) Entender o que significa arquitetura e o que
as inovações podem facilitar a vida dos seres
humanos.
b) Conhecer as obras do arquiteto Oscar
Niemeyer e sua evolução enquanto artista.
c) Analisar a arquitetura inovadora do artista
observando a substituição das linhas retas
pelas linhas curvas.
d) Expressar-se criativamente fazendo releituras
das obras de Niemeyer utilizando materiais e
técnicas diferenciadas.

ATIVIDADE 01: Igreja da pampulha Belo Horizonte - Camiseta Pintada
Material:
Camiseta branca, Tinta Dimensional Relevo 3D Brilliant (Preto), Giz de Cera
Triangular (Azul Claro e Azul Escuro), Tinta para Tecido Acqua (Neve), desenho
do esboço original do projeto, folha de sulfite e ferro de passar.
Modo de fazer:
a) Transfira o desenho para a camiseta.
b) Pinte com Giz de Cera Triangular Azul Claro e
Azul Escuro a parte que está compreendida entre
os arcos da Catedral (fundos).
c) Coloque uma folha de sulfite sobre a pintura
com o Giz de Cera e passe o ferro quente. Retire o sulfite
e passe sobre o trabalho a Tinta para Tecido Acqua Neve.
Espere secar.
d) Faça as demais linhas do desenho com Tinta
Dimensional Relevo 3D Brilliant Preto.
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Atividade 02: Catedral Metropolitana
de Brasília
Material:
Camiseta preta, Acripuff (Branco), papel
carbono branco, lápis, desenho do esboço
original da catedral e secador de cabelos.
Modo de fazer:
a) Transfira o desenho para a camiseta
usando o papel carbono branco.
b) Cubra todo o desenho com a Acripuff
Branco. Aguarde a secagem por 24 horas
e, depois, faça a expansão da tinta com o
secador bem quente.
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Atividade 03: Museu de Arte Contemporânea
de Niterói - RJ
Material:
E.V.A. preto e branco, Lápis Aquarelável, Cola
para E.V.A. e Isopor e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Recorte um retângulo de E.V.A.
branco e pinte com Lápis Aquarelável
(fundo).
b) Transfira o desenho do Museu de
Arte Contemporânea de Niterói para
o E.V.A. preto, recorte e cole sobre o
E.V.A. branco pintado. Utilize a Cola
para E.V.A. e Isopor. Recorte a faixa
de E.V.A. branca e cole sobre o
museu.
c) Recorte uma moldura no
E.V.A. preto e cole sobre o
trabalho para dar acabamento.

Atividade 04: Museu Oscar Niemeyer em
Curitiba - PR
Material:
Placa de isopor, E.V.A. branco (passarela),
papel cartão, caixa de leite, Cola Branca,
Cola para E.V.A. e Isopor, Tinta Fosca
para Artesanato (Azul Celeste, Branco,
Amarelo Ouro, Marrom e Verde Musgo),
Pincel ref. 054 nº 10 e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Recorte duas formas
iguais no papel cartão
(olho).
Recorte
dois
retângulos e cole no “olho”
para fazer o Museu.
b) Pinte com Tinta Fosca para
Artesanato Azul Celeste e Branco.
c) Recorte uma caixa de leite ao meio. Pinte
com Tinta Fosca para Artesanato na cor
Amarelo Ouro. Cole o Museu sobe essa
base.
d) Pinte a placa de isopor de Marrom, Verde
Musgo e Branco. Faça a passarela com
tirinhas de E.V.A. brancas coladas.
e) Cole o Museu sobre o isopor e monte
a passarela.

Atividade 05: Memorial da América
Latina - SP
Material:
Papelão, Cola Branca, jornal, Tesoura, Pincel ref.
054 nº 14, Tinta Fosca para Artesanato (Areia,
Concreto, Vermelho Fogo, Amarelo Cádmio,
Amarelo Ouro, Verde Maçã, Azul Bebê, Azul
Mar e Violeta), Tempera Guache Fantasia Glitter
Branco.
Modo de fazer:
a) Recorte três “mãos” no papelão
e cole-as.
b) Corte uma base retangular e
quatro laterais inclinadas. Cole-as
duas a duas e encha de jornal.
Cole a mão no centro dessa
base.
c) Recorte pedacinhos de jornal e cole sobre
toda superfície para esconder as emendas e
firmar a peça (papietagem).
d) Pinte com Tinta Fosca para Artesanato (Areia).
Usando escovinha faça respingos (Concreto).
Pinte o arco-íris e cubra com Tempera Guache
Fantasia Glitter Branco.
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Atividade 06: Congresso Nacional – Brasília – DF
Material:
Papelão, bola de isopor, papel cartão, Cola Branca, Pincel ref. 054 nº 14, Tempera Guache Preto
e Branco, jornal e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Recorte retângulos de papelão para formar a base e retângulos menores para formar os dois
prédios. Cole-os.
Obs: Poderão ser utilizadas caixas vazias de biscoitos para a base e os prédios.
b) Recorte pedacinhos de jornal e cole-os por toda a superfície (papietagem).
c) Cole as partes de isopor (retângulos – prédios centrais e meios círculos – um de cada lado)
em seus lugares. Cole uma tira de papelão para formar a rampa.
d) Misture Tempera Guache Branco e Preto para formar cinza claro e pinte todo o trabalho.
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SUGESTÃO DE TRABALHO
a) Proponha aos alunos que pesquisem o que é Arquitetura. A evolução da arquitetura ao longo dos
séculos: funcionalidade, materiais utilizados, características existentes nos diferentes países, estilos, etc.
Socializem.
b) Fale sobre Oscar Niemeyer. Peça que tragam imagens das obras do artista. Peça que cada aluno
“apresente” aos demais a obra (imagem) que trouxe.
c) Coloque-as em ordem cronológica. Observem a evolução da criação do artista e conversem sobre
isso.
d) Façam uma leitura formal (linhas, formas, planos, ângulos, volumes).
e) Em seguida, façam a leitura interpretativa (o que a obra abriga: museu, prédio público, igreja, etc.).
Conversem sobre as ideias inovadoras para a época.
f) Falem sobre a idealização do projeto e a construção propriamente dita (junção de arquiteto com
engenheiro).
g) Divida os alunos em grupos e peça que façam a releitura de uma das obras de Niemeyer. Proponha
que utilizem diferentes materiais e técnicas.
h) Faça uma exposição com os trabalhos e convidem a comunidade para que conheçam as obras
do artista. Todos os brasileiros já viram fotos ou imagens na TV dos prédios públicos de Brasília criados
por Niemeyer, mas nem todos sabem quem foi seu idealizador ou conhecem seu percurso artístico.
i) Conversem sobre a aprendizagem adquirida com esse projeto.

Atividades desenvolvidas em conjunto com: Prof. Ana Maria Lopes – São Paulo – SP (Museu de Oscar Niemeyer de Curitiba) Prof.
Fernanda Stefano Bortolaso – Capivari – SP (Que país é esse?).
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Inspirando-SE NOS GRANDES ARTISTAS

ARTE NAIF
Arte Naif é a arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do fazer artístico sem escola nem
orientação, é uma arte instintiva onde o artista retrata a sua maneira de ver as coisas e o mundo que
o rodeia. Trata-se de um tipo de expressão que não se enquadra nos moldes acadêmicos, nem nas
tendências modernistas, nem tampouco no conceito de arte popular.
Assim, o artista Naif é marcadamente individualista em suas manifestações mais puras. Suas obras são
confundidas com arte infantil ou arte primitiva. Geralmente se inspiram em folhinhas, ilustrações de
livros antigos, imagens rurais ou cenas da cultura do nosso país.
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“Carnaval do Rio” - Aécio

O artista Naif não se preocupa em preservar as proporções naturais nem os dados anatômicos corretos
das figuras que representa. Não existe perspectiva, as pinceladas são curtas e são utilizadas muitas cores.
Pintam de forma desajeitada uma vez que os artistas geralmente têm dificuldades com o desenho.
Muitos começam a pintar depois que se aposentam.
Utilizam cores primárias, sem grandes nuances. Geralmente são composições planas, bidimensionais,
tendem à simetria e se expressam com temas do cotidiano das pessoas.
Essa arte está se difundindo muito nos dias de hoje e, esse estilo está sendo muito aceito por todos
graças à simplicidade, o colorido e as cenas agradáveis retratadas nas obras. Geralmente retratam festas
populares, plantações, jardins, paisagens, pássaros, favelas entre outros temas.
Pintores que se destacam: Militão dos Santos, Manezinho Araújo, Aécio, Aracy, Lu Morgado, Heitor dos
Prazeres, entre outros.

Militão dos Santos
Militão nasceu em Recife – Pernambuco. Contraiu meningite aos 7 anos e perdeu 100% da audição.
Foi para o Rio de Janeiro e no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), não só aprendeu as
linguagens de sinais e labial como pode se desenvolver artisticamente na pintura.
Começou a vender suas obras para os turistas na Praça General Osório no Rio de Janeiro. Passou uma
temporada no Uruguai, Argentina e Paraguai e, em 1990 voltou para Recife onde reside até hoje.
Aos poucos foi sendo conhecido e reconhecido como um excelente pintor de festas e situações que
as pessoas vivem no dia a dia.
Suas obras caíram no agrado das
pessoas, tudo o que produz é
vendido. Têm participado de várias
exposições, inclusive exposições
individuais. Recentemente, fechou
um contrato com uma das maiores
joalherias do país e já forneceu mais de
150 quadros pra ornamentar as lojas.
Seus trabalhos estão expostos nas
melhores galerias de arte do Brasil e
do mundo.
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“Mulheres Rendeiras” - Técnica: Acrílica Sobre Tela

“Frevo Pernambucano” - Técnica: Acrílica Sobre Tela

Manezinho Araújo
Manezinho Araújo nasceu em Recife – Pernambuco
e, quando jovem, se tornou intérprete de embolada
(dupla de “cantadores” que ao som e batuque
do pandeiro montam versos métricos, rápidos
e improvisados onde um faz um verso e o outro
responde com outro verso...).
Depois foi dono de um restaurante no Rio de
Janeiro e, na década de 60 começou a pintar com
aquarela, guache e depois com tinta a óleo.
Ele pintava temas do cotidiano dos nordestinos:
paisagens, festas, balões, colheitas, feiras, casarios e
favelas.
As linhas, nas obras de Manezinho Araújo, são
bem definidas, traçadas com clareza e o colorido é
encantador.
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“Favela Iluminada” - Manezinho Araújo

“ Favela“ - Manezinho Araújo

Aracy Boucault
Começou a carreira artística aos 25 anos. É autodidata
e sua inspiração está pautada nas lembranças de sua
infância na cidade de Mogi das Cruzes – SP, onde
nasceu. Pintava a Arte ingênua com temas brasileiros
e começou a expor em 1985.
Participou de várias exposições no Brasil e Exterior.
Suas obras ilustram verbetes, livros e dicionários de
várias editoras. Hoje trabalha pintando quadros com
a Arte Naif, os quais são divulgados e comercializados
pelo seu filho Aécio Jr.
Trabalha também, como ilustradora de livros
brasileiros e hoje reside em São Paulo. Ela é
casada com o, também pintor de Arte Naif, Aécio,
responsável por centenas de obras nesse estilo e
com reconhecimento no Brasil e no Exterior.

“Pão de Açúcar - RJ” - Aracy Boucault

23

“Brincadeiras das pipas no morro” - Aracy

ATIVIDADES
ATIVIDADE 01: “Favela” - Garrafa pintada
Material:
Garrafa PET, Primer, Tinta Fosca para
Artesanato, Crystal Cola Relevo Brilliant Preto,
Lápis Preto, Pincel ref. 054 nº 04, 06, 08, 10 e
12.
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Modo de fazer:
a) Pinte a garrafa PET com Primer. Observe as
obras dos artistas naifs que retratam favelas:
Aracy, Aécio, Heitor dos Prazeres, Manezinho
Araújo, entre outros.
b) Crie um desenho que retrate a favela e
risque na garrafa PET. Pinte com Tinta Fosca
para Artesanato (várias cores).
c) Faça os contornos com a Tinta Fosca para
Artesanato Preto e nas linhas mais finas, faça
com Crystal Cola Brilliant Preto.

ATIVIDADE 02: PINTURA EM TELA
Material:
Tela, Acrylic Colors, Crystal Cola Brilliant
Preto, Lápis Preto e pincéis.
Modo de fazer:
a) Inspire-se nas obras de Militão dos
Santos ou outro pintores naifs. Crie o seu
desenho e transfira-o para a tela. Pinte
com Acrylic Colors. Faça os contornos
com Crystal Cola Brilliant Preto.

LU MORGADO - A DESCOBERTA DA ARTE NAIF POR ACASO
Luciana Morgado dos Santos Jorge nasceu em São Paulo, hoje reside em Votuporanga – SP. Ela
conta que foi tomada por um forte impulso para desenhar em meados de 2011, aos 35 anos e
isso seria a maior descoberta da sua vida.
Diz a artista: “À partir daí não parei mais, foram vários desenhos todos muito pequenos de no
máximo 15cm, compartilhei essa minha descoberta nas redes sociais, os amigos gostaram
e começaram a pedir pra fazer desenhos para eles, e então, eis que o mundo Naif me é
apresentado, com as cores, texturas, detalhes do cotidiano, do imaginário, imagens sem
definição acadêmicas, apenas intuitivas, simples mas carregadas de emoção, sentimentos
desses que só se encontra no coração!
Depois dos desenhos vieram telas, papéis maiores, paredes, enfim, outras composições e o
que era pequeno se juntava numa grande mistura de cores. Fico feliz pois já tenho minhas
obras espalhadas por vários lugares do Brasil e do mundo, entre eles: Canadá, Nova Iorque,
Campinas, Pará, São Paulo e Londres.
Eu quero muito que as pessoas entendam que não existe idade para a arte, não existe limite,
não existe vergonha...o que existe são possibilidades, efêmeras ou não...depende de você
querer eternizá-las.
Eu aceitei o presente que o universo me trouxe e sem vergonha de ser feliz e de fazer os outros
felizes decidi encarar um mundo mais colorido com canetinhas, tintas e pincéis, e assim vou
seguindo nesse caminho de um mundo bem melhor e que todos um dia possam experimentar
a grande descoberta de seus mundos paralelos, seja através da dança, da pintura, do desenho,
da escrita, seja como for, o que importa é se permirtir ser feliz!!!”
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Sugestões de Lu Morgado
ATIVIDADE 01: Camiseta - Brincadeira de criança
Material:
Camiseta branca, Acripuff, Tinta
Dimensional Relevo 3D Brilliant e
Metallic (várias cores), Tinta para
Tecido, Acrilpen e papelão.
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Modo de fazer:
a) Coloque o papelão dentro da camiseta
para que as tintas não ultrapassem para o
outro lado.
b) Desenhe com Acrilpen Preta, espere
secar e, depois preencha com as cores da
sua imaginação. Pode utilizar a Acripuff,
Acrilpen ou Tinta para Tecido.
c) Aguarde 24 horas a secagem e, com
um secador de cabelos sobre a Acripuff,
faça a expansão.
d) Dê acabamento de linhas e pontinhos com a Tinta
Dimensional Relevo 3D Brilliant e Metallic.

ATIVIDADE 02: BOLSA DE ALGODÃO - DOMINGO
Material:
Camiseta branca, Acripuff, Tinta Dimensional
Relevo 3D Brilliant e Metallic (várias cores),
Tinta para Tecido, Acrilpen e papelão.
Modo de fazer:
a) Coloque o papelão dentro da bolsa para que
as tintas não ultrapassem para o outro lado.
b) Faça um desenho com a Acrilpen preta.
Espere secar. Preencha os espaços com
a Acripuff, Tinta para Tecido ou Acrilpen.
Espere secar 24 horas e, com o secador, faça a
expansão da Acripuff.
c) Faça contornos e pontinhos com Tinta
Dimensional Relevo 3D.

ATIVIDADE 03: Camiseta - Bonequinho e
Pássaros de Papel MachÊ
Material:
Papel Machê, Giz de Cera Triangular, Tempera
Guache Metallic e Glitter, Tinta Acrílica
Fosca, Base Acrílica para Artesanato e
Crystal Cola Brilliant (várias cores).
Modo de fazer:
a) Prepare o Papel Machê de acordo
com as instruções da embalagem.
b) Modele bonequinhos de vários
tamanhos com a massa do Papel
Machê. Espere secar. Passe uma demão
de Base Acrílica para Artesanato.
c) Pinte com Tempera Guache Mettalic ou
Glitter, Tinta Acrílica Fosca ou Giz de Cera.
Faça os detalhes com Crystal Cola Brilliant.
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ATIVIDADE 04: Pintura em MDF ou papelão
Material:
MDF recortado no formato de animal, flor, pessoa
ou outro formato que desejar, Base Acrílica para
Artesanato, Tinta Fosca para Artesanato (várias cores),
Crystal Cola Relevo Brilliant, Glitter e Metallic, Pincel
ref. 054 nº 06 e 10.
Modo de fazer:
a) Passe uma demão de Base Acrílica para
Artesanato (Pincel ref. 054 nº 10). Depois de seco,
pinte com Tinta Fosca para Artesanato (Pincel
054 nº 06).
b) Faça contornos com Crystal Cola Relevo
Brilliant, Glitter e Metallic.

Relendo Tarsila do Amaral com o estilo Naif
OBJETIVOS:
a) Conhecer Tarsila do Amaral: obras, estilo, vida e trajetória artística.
b) Conhecer a Arte Naif, seus pintores, os diferentes estilos, técnicas e temas retratados.
c) Inspirando-se nas obras de Tarsila do Amaral, criar a própria obra e pintar com características
da Arte Naif utilizando diferente materiais.
Material:
Tela, Acrylic Colors, Crystal Cola Relevo Brilliant, Jelly, Glitter, Big Canetas Hidrográficas, Tempera
Guache Glitter e Metallic, Cola Branca, cartolina branca e pincéis.
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O MAMOEIRO
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Modo de Fazer:
- Faça o desenho e pinte com Acrylic Colors.
- Faça as texturas (bolinhas, linhas, etc) com Crystal Cola Relevo Jelly, Glitter e Metallic.

ABAPORU
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Modo de Fazer:
- Pinte a tela com Acrylic Colors.
- Faça linhas com as Big Canetas Hidrográficas na cartolina branca, cada pedaço de
uma cor.
- Recorte os elementos da obra e cole sobre a tela.
- Faça texturas com Crystal Cola Relevo Brilliant.

ABAPORU
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Modo de Fazer:
- Pinte a tela com Acrylic Colors. Deixe secar.
- Dê pequenas pinceladas em tons mais claros, inclusive branco.
- Faça o acabamento com Crystal Cola Relevo Metallic.

MANACÁ
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Modo de Fazer:
- Pinte a cartolina com Tempera Guache Metallic ou Glitter.
- Pinte a tela com Acrylic Colors.
- Recorte pétalas, folhas e flores e cole sobre a tela.
- Faça linhas e pontos para finalizar.
- Faça texturas com Crystal Cola Relevo Brilliant.

SUGESTÃO DE TRABALHO
a) Peça aos alunos que pesquisem sobre Arte Naif: Quais os temas são retratados? Como são
feitos os desenhos nesse estilo? Como é a pintura? Quais os materiais que são utilizados? Quais
os artistas que se destacam?
b) Escolha uma obra de um dos artistas desse estilo e faça com seus alunos a Leitura Formal
(linhas, formas, cores, texturas, planos, etc.).
c) Depois, faça a Leitura Interpretativa (Quais os sentimentos estão presentes na obra? Qual o
tema está sendo retratado? O que te lembra?)
d) Fale sobre o artista que fez a obra e mostre outras obras dele com temas diferentes.
e) Peça aos alunos que façam o próprio desenho inspirado na obra estudada ou criem um
desenho que junte elementos de duas ou mais obras do artista.
f) Escolha uma das técnicas sugeridas e proponha que seus alunos façam o desenho sobre tela,
tampa de pizza, camiseta e desenvolvam o trabalho. Não se esqueçam das linhas, pontinhos,
pequenas pinceladas que são características deste estilo.
g) No final, converse com seus alunos tudo que aprenderam desde o início desse projeto.

Créditos:
- Militão dos Santos – www.militaodossantos.com
- Aracy Boucault e Aécio - http://ajurspvendedoredivulgadordaartenaif.blogspot.com.br/
- Lu Morgado - lumorgadojorge@gmail.com
Atividades desenvolvidas em conjunto com: Lu Morgado, Prof. Mônica Mello – Colégio Stella Maris de Santos – SP (Pintura em
garrafa PET e telas), Prof. Angelica R. Mateus – SP (Pintura com colagem em tela).
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Inspirando-SE NOS GRANDES ARTISTAS

AS FLORES E OS PINTORES
A pintura de flores, aparentemente, estabeleceu-se como categoria independente nos Países
Baixos no século XVII, com o surgimento de um interesse generalizado pela jardinagem e pelo
cultivo de flores exóticas. Os jardins renascentistas e barrocos eram uma espécie de vitrine
ao ar livre. Muitos artistas começaram a pintar flores nessa época, retratavam jardins inteiros,
vasos, buques ou mesmo algumas flores somente.
O principal membro desse grupo foi Ambrosio Bosschaert, apelidado de “O Velho” (1573 –
1621), fundador de uma dinastia de pintores de flores e frutas, as chamadas naturezas mortas.
Os pintores holandeses eram os que mais se destacavam nesse segmento em toda a Europa
e os que mais cobravam pelos seus quadros. O quadro de Bosschaert, “Buquê em Janela
Arqueada” foi uma das obras mais conceituadas da época pelo colorido da sua composição
e mistura de flores. Foi um quadro inovador porque mostrava rosas, gerânios, flor do campo,
papoulas, lírios, palmas entre outras.
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Vários pintores fizeram quadros belíssimos pintando diferentes flores. Van Gogh pintou vários
quadros de girassóis onde mostrou as plantações de girassóis, girassóis em vasos e girassóis
inseridos em telas como parte de outros quadros. Pintou também alguns quadros com lírios
azuis maravilhosos.

“Flor de Lótus” - Monet

Guinard: pintor brasileiro, pintou vários quadros com flores, em alguns misturava flores de
tipos e cores diferentes, em outros, pintava o vaso repleto da mesma flor, geralmente orquídeas.
Aldemir Martins e Tarsila do Amaral também pintaram várias obras com flores ou inseriram
flores nas suas obras.

“Vaso de flores” - Guignard

“Religião Brasileira” - Tarsila do Amaral

“Vaso de flores” - Tarsila do Amaral

Monet: pintou ninfeias, jardim com flor de lis, roseiras, lírios, quaresmeiras, entre outras flores.
No terreno onde estava sua casa, Monet fez vários canteiros com diferentes espécies de plantas.
Quando elas floriam, ele colocava seu cavalete no quintal e pintava várias telas. Só com flores pintou
mais de 250 telas. Fez também um tanque aquático, espécie de lagoa onde cultivava as ninfeias.

“O Jardim de Giverny” - Monet
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OBJETIVOS:
a) Observar as flores: formatos, cores, composições e estética. Trabalhar os conteúdos da arte
presentes na obra.
b) Trabalhar as flores desde o plantio, cuidados, florada e composições possíveis.
c) Conhecer os pintores que retrataram flores em suas obras e relê-las de forma própria e
criativa.

Sugestões de ATIVIDADES
ATIVIDADE 01: Flores de tarsila do amaral
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Material:
Tampa de pizza, Tinta Fosca para Artesanato (Lilás
e Violeta), Pincel ref. 054 nº 20, E.V.A. branco, Cola
para E.V.A. e Isopor, Crystal Cola Relevo Jelly (Lilás),
Crystal Cola Relevo Brilliant (Amarelo Ouro) e
Tesoura.
Modo de fazer:
a) Observe a obra de Tarsila do Amaral “Pastoral”,
principalmente das flores que a obra apresenta.
Escolha uma delas e crie a sua obra.
b) Pinte a tampa de pizza com Tinta Fosca para
Artesanato Violeta e Lilás.
c) Recorte as flores no E.V.A. Cole com Cola para
E.V.A. e Isopor sobre a tampa de pizza.
d) Faça os miolinhos com Crystal Cola Brilliant
Amarelo Ouro e os detalhes das flores com Crystal
Cola Jelly Lilás.

“Pastoral”- Tarsila do Amaral

ATIVIDADE 02: Flores de tarsila do amaral
- Releitura com cores secundárias
Material:
Tela, Giz de Cera Curto, Acrylic Colors (Verde
Musgo, Laranja de Cádmio e Violeta Cobalto),
Pincel ou rolinho de espuma e Cola Branca.
Modo de fazer:
a) Peça aos alunos que observem a obra de
Tarsila do Amaral “Manacá”. Faça junto com
eles a leitura formal e interpretativa.
b) Faça uma borda na Tela e o fundo com o
Giz de Cera Curto Roxo.
c) Coloque Acrylic Colors Laranja de Cádmio
e Violeta Cobalto num prato. Com o rolinho
ou pincel passe a tinta Verde Musgo no
dedo indicador e vá decalcando sobre a
Tela – folhagem do Manacá.
d) Com as cores Laranja de
Cádmio e Violeta Cobalto
faça as flores.

“Manacá” - Tarsila do Amaral
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ATIVIDADE 03: Flores de Aldemir Martins
Material:
Papel cartão ou papelão, tampinhas de
plástico grandes, Tinta Fosca para Artesanato
(Amarelo Limão, Amarelo Ouro, Vermelho
Vivo, Rosa Bebê, Rosa Escuro e Branco),
Textura Criativa (Terra de Siena Natural), Cola
Branca, sementes de eucalipto e Pincel ref.
054 nº 10.
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Modo de fazer:
a) Peça aos alunos que observem a obra
“Flores” de Aldemir Martins. Converse sobre
os formatos, cores, composição da obra, luz,
técnica utilizada, etc.
b) Solicite aos alunos que criem uma flor
inédita, risquem e recortem no papel cartão
ou papelão. Pintem com a Tinta Fosca para
Artesanato.
Obs: Pinte com Rosa Bebê, por exemplo.
Depois que secar faça o sombreado com o
Rosa Escuro (coloque pouquíssima tinta no
pincel e dê batidinhas).
c) Passe a Textura Criativa na tampinha de
plástico. Antes de secar coloque as sementes
de eucalipto. Depois de seco cole na flor.
d) Faça uma composição plástica com as
flores que pintou.

“Flores” - Aldemir Martins

ATIVIDADE 04: Flores de Monet
Material:
Pratinho de papelão ou caixa de
pizza, Tinta Fosca para Artesanato
(Verde Musgo, Verde Maçã, Rosa
Bebê, Amarelo Ouro e Branco), papel
sulfite 90g, Crystal Cola Relevo Brilliant
(Verde), Crystal Cola Relevo Glitter
(Cristal), Cola Branca e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Peça aos alunos que observem
a obra “Ninfeias” de Claude Monet.
Faça a leitura formal e interpretativa
da obra. Converse sobre a técnica de
pintura utilizada na obra.
b) Solicite que pintem o pratinho de
papelão ou caixa de pizza com a Tinta
Fosca para Artesanato Verde Musgo e
Verde Maçã. Faça textura com Crystal
Cola Relevo Verde e Cristal.
c) Pinte uma folha de papel sulfite 90g
com a Tinta Fosca para Artesanato
Rosa Bebê e um pedaço com Amarelo
Ouro. Recorte as pétalas da flor e o
miolo. Monte a flor. Cole no pratinho
ou tampa de pizza.

“As Ninfeias” - Monet
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ATIVIDADE 05: Flores de GUSTAVO ROSA

“Banhista” - Gustavo Rosa

Material:
Papelão, Tinta Fosca para Artesanato (Flamingo), tampinhas de garrafa PET, Textura
Criativa (Branco de Titânio e Vermelho de Cádmio), Cola Branca e fuxico (opcional).
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Modo de fazer:
a) Mostre obras de Gustavo Rosa às crianças. Escolha a obra “Banhista” e peça que
observem os traços, as formas, as cores utilizadas na pintura e as flores que fazem
parte da estampa do short.
b) Solicite que pintem as tampinhas com Textura Criativa Branco de Titânio. Deixe
secar.
c) Diga para os alunos desenharem uma forma sobre o papelão (cada criança fará
uma forma diferente) e recortar. Pinte o papelão com a Tinta Fosca para Artesanato.
Cole as tampinhas sobre o papelão formando flores. Cole um fuxico no meio de cada
flor para fazer o miolinho.
d) Promova uma exposição com todos os trabalhos.

ATIVIDADE 06: Flores DE VAN GOGH
Material:
Papelão, garrafa PET, Tesoura, Textura Criativa (Verde, Verde Transparente, Terra de Siena
Queimada), papel crepon amarelo e Cola Branca.
Modo de fazer:
a) Passe Textura Criativa Terra de Siena Queimada sobre um círculo de papelão com 12cm
de diâmetro. Recorte uma folha numa garrafa PET e pinte com Textura Criativa Verde e
Verde Transparente.
b) Recorte várias pétalas de papel crepom amarelo de três tamanhos diferentes. Cole
inicialmente as pétalas menores por trás do círculo (miolo), depois as médias e, por último,
as maiores.
c) Para finalizar cole a folha por baixo das pétalas.
d) Peça para cada criança fazer um girassol, depois junte todos e releia a
obra de Van Gogh como o exemplo acima.
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“Flores” - Van Gogh

Releitura feita no workshop de professores de Holambra - SP

ATIVIDADE 07: Flores de Van Gogh - Releitura com cores primárias
Material:
Tela ou Painel, Acrylic Colors
(Amarelo de Cádmio e Vermelho
de Cádmio), Meu 1º Giz Azul,
Tempera Guache, Tempera Guache
Glitter e Metallic, cartolina branca,
cortadores em formato de flores,
Cola Branca e Pincel ref. 054 nº 08.
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Modo de fazer:
a) Inicialmente converse com as
crianças sobre Vincent Van Gogh,
fale sobre as pinceladas grossas
e vigorosas que aparecem nas
suas telas e mostre um dos
quadros “Os Girassóis”.
b) Proponha que façam a
releitura na Tela. Pintem 2/3 da
tela com o Meu 1º Giz Azul e
1/3 com Acrylic Colors Amarelo
de Cádmio.
c) Pinte um pedaço de cartolina
com Tempera Guache Glitter
ou Metallic Vermelho. Recorte
o vaso e cole sobre a Tela. Pinte
bem fraquinho as folhas com
a Acrylic Colors Vermelho de
Cádmio (batidinhas leves).
d) Pinte um pedaço de
cartolina branca com Tempera
Guache, outro com Tempera
Guache Glitter e outro com
Tempera Guache Metallic (todos em amarelo). Recorte, nos papéis pintados,
flores com cortadores em formato de flor. Cole sobre a Tela, cole os miolinhos cortados no
papel pintado com Tempera Guache Glitter ou Metallic Vermelho.

ATIVIDADE 08: Flores de Van Gogh
Material:
Tela, Base Acrílica para Artesanato, Tempera Guache, (Azul, Branco e Marrom), Crystal Cola Brilliant
(Branco), Crystal Cola Glitter (Azul e Ouro), Cola Lantejoula, Pincel ref. 054 nº 08 e lantejoulas.
Modo de fazer:
a) Mostre a obra “Amendoeiras em flor” e converse sobre a árvore e a obra de Van Gogh (cores,
formas, flores, composição, etc).
b) Peça que pinte a Tela com a Base Acrílica para Artesanato. Depois desenhe os galhos da
amendoeira. Pinte o fundo com Tempera Guache Azul e os galhos de Branco e Marrom. Faça
os contornos dos galhos com a Crystal Cola Relevo Glitter Azul.
c) Faça as flores com a Crystal Cola Relevo Brilliant Branca. Cole as lantejoulas nos troncos.
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SUGESTÃO DE TRABALHO
a) Saia com seus alunos para um passeio dentro da escola ou no entorno dela. Peça que observem as
flores e anotem formatos, cores, quantidades de pétalas, formato das folhas, quantidade de folhas, de
flores, a textura das folhas ou pétalas, enfim, faça muitas perguntas para que as crianças observem e
vejam as diferenças que possuem.
b) Se possível, faça fotos das flores que foram observadas. Peça que as crianças descubram o nome
delas e pesquisem sobre cada uma. Nesse momento é bom consultar os pais, avós e vizinhos.
c) Fale sobre as partes das plantas (raiz, caule, folhas, flores e frutos).
d) Converse sobre as plantas que são frutíferas e ornamentais que utilizamos como tempero, outras
que são medicinais. Façam uma pesquisa sobre isso.
e) Voltem às flores, os artistas e as obras de arte. Mostre algumas obras de artistas que retrataram ao
longo dos séculos as flores: Van Gogh, Monet, Aldemir Martins, Tarsila do Amaral entre outros.
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f) Divida a sala em grupos e direcione que cada grupo trabalhe com um pintor ou, se você for
professora de Artes, trabalhe um pintor com cada sala e monte uma grande exposição na escola.
g) Peça aos alunos que observem as cores, as formas, os tipos de flores que as obras mostram, o tipo
de pintura que foi utilizado, etc.
h) Momento de criação – Diga aos alunos que utilizando materiais diversos, criem a própria obra
inspirada na pintura estudada. Poderão trabalhar com recorte e colagem, pintura, grafite, montagem
bi ou tridimensional, impressão, entre outras técnicas.
i) Depois dos trabalhos prontos, sente com as crianças e façam um apanhado de todos os passos,
desde o início do projeto. Fale sobre que conteúdos foram relembrados, quais os novos aprendidos,
quais as dificuldades, o que mais gostaram, quais pintores conheceram, enfim, é hora de sistematizar
todo o aprendizado.

Atividades desenvolvidas em conjunto com: Prof. Fernanda Estefano Bortolazo de Capivari – SP (08).

Desenvolvendo a criatividade
com projetos
Projeto - “Aprendendo Arte e Matemática na
confecção de bijuterias”
Desde a Antiguidade a Matemática e a Arte caminham juntas. Na Arte Grega, observamos a
simetria e as linhas retas, na Arte Romana os mosaicos que abusavam das formas geométricas,
arcos, ocupação espacial (questões e soluções matemáticas), proporção e quantidades. Ao longo
dos séculos vários artistas se expressaram de maneira que os conceitos matemáticos aparecem
como tema principal: Picasso, Paul Klee, Kandinsky, Piet Mondrian, Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral,
Escher, entre outros.
Na pintura, é possível desenvolver o desenho, a ocupação do espaço da folha, todo movimento
de criação (composição), o uso da linha, plano, ponto, textura, cores (matizes). Tudo isso
desenvolve habilidades matemáticas. Praticar arte é praticar matemática de uma forma mais
intuitiva e lúdica, sendo assim, sugerimos que os professores trabalhem a matemática e a arte
através do Projeto Bijuterias.

OBJETIVOS:
- Desenvolver a observação, motricidade e a
criatividade.
- Representar e se expressar através da manipulação
da Massa de Modelar ou Papel Machê percebendo
linhas, formas e volumes.
- Desenvolver simultaneamente pensamento e
ação na representação das formas em tridimensão.
- Conhecer e modelar as formas geométricas
(Educação Infantil) e os sólidos geométricos
(Educação Fundamental) para compor as bijuterias.
- Estabelecer semelhanças e diferenças entre as
figuras e os sólidos geométricos.
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FORMAS GEOMÉTRICAS
Educação Infantil e Séries Iniciais da EdUCAÇÃO Fundamental I

Material Educação Infantil e Educação Fundamental: Papel Machê, Base Acrílica para
Artesanato, Tinta Acrílica Fosca, Tinta Acrílica Brilhante, Vitro 150º, Pincel ref. 054 nº 6, 8 e 10,
Crystal Cola Relevo Brilliant e Glitter, fios para bijuterias.
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Desenvolvimento do Projeto – EdUCAÇÃO Infantil
a) Despeje o Papel Machê numa bacia, coloque água, conforme as instruções da embalagem
e mexa para fazer a massa.
b) Etapa 01 - Dê um pouco de Papel Machê para cada criança. Peça que mexam e modelem
o que quiserem.
c) Etapa 02 - Mostre aos alunos as formas geométricas em madeira, E.V.A. ou papel.
d) Procure com seus alunos essas formas espalhadas pela escola. Fale sobre a quantidade de
lados que cada forma tem (exceto o círculo e a oval). Pergunte quais outros objetos possuem
a forma do círculo, triângulo, quadrado, oval e retângulo.
e) Dê outra porção de Papel Machê para os alunos e peça que modelem as peças para fazer as
bijuterias: círculos, ovais, quadrados, triângulos e retângulos. Façam um furinho para passar o
fio e montar a bijuteria. Espere secar e pinte.

Triângulo

Oval

Quadrado

Círculo

Losango

Retângulo

SÓlidos geométricos
Educação FUNDAMENTAL I e II

Desenvolvimento do Projeto – EdUCAÇÃO FUNDAMENTAL
a) Inicie relembrando as formas geométricas. Peça aos alunos
que falem onde essas formas são encontradas.
b) Mostre a eles os sólidos geométricos e diga-lhes para citar
quais coisas ou objetos são cilíndricos, quais são esféricos, quais
tem formato de prismas, pirâmides, cones ou cubos.
c) Peça que façam vários sólidos geométricos com Papel Machê
e furem para passar o fio que possibilita a montagem da bijuteria.
Espere secar e pinte utilizando tinta Acrílica Brilhante.
d) Com fios brancos, pretos, prateados, dourados, fios de palha
ou outros, monte as bijuterias.
e) Compartilhem com todos da escola e da comunidade o
que aprenderam.
Obs: Trabalhar com bijuterias na escola está longe de ser uma aula de
artesanato, é muito mais que isso, é uma aula de arte-educação uma vez que
os conteúdos de matemática (linhas, formas, ângulos, proporção, igualdade e
sólidos geométricos) e artes (cores, texturas, sobreposição, modelagem, bi e
tridimensão, linhas e formas), estão sendo trabalhados o tempo todo.
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ATIVIDADES COM SÓLIDOS GEOMÉTRICOS
EdUCAÇÃO Fundamental
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Sistematização da Aprendizagem
a) Promova uma exposição onde fique claro que foram aprendidos vários conteúdos de Artes
e Matemática, que não foram desenvolvidas atividades soltas ou artesanais.
b) Converse com os alunos sobre o que conheciam desses conteúdos antes de iniciarem o
projeto e o que aprenderam durante o percurso.
c) Peça que façam uma relação entre as formas e os sólidos geométricos.

A Representação da fIgura humana
A Figura Humana foi representada desde a Grécia antiga por escultores que procuravam o ideal
de beleza, simetria e harmonia.
No antigo Egito, os seres humanos foram representados através dos desenhos, pinturas ou
esculturas de maneira que “contavam histórias”. Algumas pinturas eram feitas em partes, cada
parte representa um pedaço da história ou acontecimento que estava sendo “contado”.
A pintura clássica retratou tanto a constituição social e econômica das sociedades quanto o
imaginário religioso que a cristandade pretendia transmitir aos fiéis.
A Arte Moderna procurou desconstruir a ideia de representação perfeita ocupando-se do
corpo humano para lhe dar um caráter multidimensional como vemos em Picasso. E a Arte
Contemporânea ainda se debruça sobre a representação do corpo humano, eventualmente
como crítica aos padrões estéticos vigentes.
A criança e o desenho da Figura Humana
A associação entre marcas gráficas (garatujas) e uma realidade que pode ser representada,
permite à criança a exibição do seu pensamento. Ela transforma seu pensamento num símbolo
e as garatujas passam a ser nomeadas por ela: “Esta é minha irmã”, “Este é o meu cachorrinho”,
“Meus amigos”, etc. Nós olhamos e, na maioria das vezes, não vemos a irmã, o cachorro, os amigos,
mas para a criança aquele desenho tem essa conotação.
Aos poucos ela começa a se representar e desenhar tudo o que faz parte de sua convivência:
família, colegas, professores, além dos animais, brinquedos, carros, entre outros. As experiências
de vida dela passam a
ser reveladas em seus
desenhos. Ao desenhar a
Figura Humana a criança
começa a perceber o
próprio corpo e o corpo
do outro, as semelhanças e
diferenças, as articulações,
e os movimentos.
O importante é que ao
trabalhar com a Figura
Humana nas aulas de Artes
fazemos com que a criança
comece a se entender,
conhecer o próprio corpo
e as possibilidades de
movimentos que esse
corpo permite. É assim
que vamos entendendo
os nossos limites corporais.
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OBJETIVOS:
- Conhecer algumas obras de arte que representam a figura humana.
- Conhecer melhor o corpo humano, partes, articulações, formatos, possibilidades e diferenças.
- Experimentar diversas formas de representar o corpo humano utilizando técnicas e
materiais diferenciados.

ATIVIDADE 01: Brincadeira de Roda
Material:
Massinha de Modelar Soft, Tempera Guache
Metallic (Amarelo), E.V.A., Pincel ref. 054 nº 08
e Tesoura e Tela.
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Modo de fazer:
a) Faça um círculo de E.V.A. branco pintado
com a Tempera Guache Metallic Amarela.
Cole o círculo sobre a Tela e, em volta,
coloque várias figuras humanas modeladas
com Massinha de Modelar Soft.

ATIVIDADE 02: Figura Humana – Modelagem
Material:
Papel Machê, Acrílica Fosca, Acrílica Brilhante
ou Tempera Guache Metallic e Pincel ref. 054
nº 08.
Modo de fazer:
a) Prepare o Papel Machê seguindo as
instruções da embalagem. Modele as partes
do corpo humano. Espere secar.
b) Passe uma demão de Base Acrílica para
Artesanato e pinte com Tempera Guache
Metallic, Acrílica Brilhante ou Acrílica Fosca.
c) Depois que as partes da figura humana
estiverem prontas, escolha um aluno, peça que
faça um movimento e “congele”. Os demais
alunos terão que “montar” a figura humana
com as pecinhas feitas de Papel Machê.

ATIVIDADE 03: FIgura humana - Representando os movimentos
Material:
Tempera Guache ou Tempera Guache Metallic,
moldes de partes da figura humana, cartolina
branca, Giz de Cera Triangular ou Lápis de Cor, Cola
Branca, Tesoura e Pincel ref.054 nº 08.
Modo de fazer:
a) Pinte um pedaço de cartolina branca com
Tempera Guache ou Tempera Guache Metallic.
Risque as partes do corpo humano por trás do
papel pintado. Recorte.
b) Monte a Figura Humana sobre a cartolina,
cole e, com Giz de Cera Triangular ou Lápis de
Cor, pinte elementos que compõem a cena.
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ATIVIDADE 04: Figura Humana e seus órgãos internos
Material:
Papel cartão, Tempera Guache ou Tinta Fosca para
Artesanato, Tempera Guache Metallic, Crystal Cola
Relevo Metallic Preto, Marcador Permanente Preto,
E.V.A. preto e branco e Tesoura.
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Modo de fazer:
a) Recorte as partes do corpo humano (cabeça,
tronco, membros). Pinte com Tempera Guache ou
Tinta Fosca para Artesanato.
b) Recorte os órgãos internos do corpo
humano no papel cartão e pinte com
Tempera Guache Metallic, cada órgão de
uma cor para destacar.
c) Contorne as partes do corpo humano
e os órgãos internos com Marcador
Permanente Preto.
d) Recorte os olhos em E.V.A. e cole
no rosto da figura humana. Recorte os
cabelos e a boca no papel cartão, pinte
com Tempera Guache e faça os fios dos cabelos com
Crystal Cola Relevo Metallic.
e) Proponha atividades onde as crianças colocam os
órgãos dentro do tórax.

ATIVIDADE 04: Figura Humana - Superando
os próprios limites
Material:
Tela, Acrylic Colors, Tempera Guache Metallic
e Glitter, Marcador Permanente, Tinta Confetti,
Pincéis ref. 054 nº 04 e 08 e cartolina branca.
Modo de fazer:
a) Inspirando-se na prática dos mais
diferentes
esportes
disputados
nas
olimpíadas, escolha um e crie o seu desenho
mostrando os movimentos desenvolvidos
pelo corpo durante sua prática. Transfira o
desenho para a tela ou para a cartolina.
b) Com Marcador Permanente faça as linhas
principais do desenho.
c) Pinte a tela com Acrylic Colors. Pinte o
desenho (figura humana) com Acrylic Colors
e Tinta Confetti. Se o desenho estiver na
tela pinte com Tempera Guache Glitter ou
Metallic, se estiver na cartolina, recorte e cole
na tela.
d) Destaque algumas partes do desenho
com o brilho da Tinta Confetti.
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Desenvolvimento
- Mostre aos alunos várias obras de arte que mostrem figuras humanas desde a Pré-História até
a presente data. Peça que observem a evolução da representação bi e tridimensional ao longo
dos séculos.
Sugestão: Vênus de Willendorf, O Homem Vitruviano (Leonardo da Vinci), David (Michelangelo), Dança
(Matisse), O pensador (Rodin), Família de Saltimbancos (Picasso), Família de Retirantes (Portinari),
entre outros.
- Converse com as crianças sobre as características físicas que os seres humanos apresentam de
acordo com as regiões onde vivem em relação aos costumes, alimentação, vestimentas, etc.
- Fale sobre as possibilidades de movimentos que nosso corpo permite, as expressões
fisionômicas que retratam o que estamos sentindo, as diferenças que temos em relação a altura,
peso, formação do corpo, etc.
- Faça movimento com uma das partes do corpo e peça aos alunos para te seguirem, depois,
outra, outra, até que eles percebam todas as articulações que nosso corpo possui,
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- Sugira aos alunos que recortem as partes do corpo humano e montem a figura humana
em diferentes posições. Depois de coladas sobre uma base, peça que façam desenhos para
completar o tema (bidimensão).
- Divida o corpo em partes e peça aos alunos que modelem essas partes com massinhas
(Educação Infantil) e Papel Machê (Educação Fundamental) - tridimensão.
- Proponha que observem imagens de atletas e prestem atenção nas articulações corporais. Fale
sobre os esportes e os limites do nosso corpo. Peça que escolham um esporte, desenhem uma
figura humana praticando o esporte escolhido. Diga para transferirem o desenho para a tela e
pintar.
- Outra atividade interessante é fazer um boneco articulado onde as crianças podem mudar a
posição da cabeça, dos braços e das pernas. Com os órgãos internos recortados e pintados com
cores diferentes, as crianças poderão estudar como eles ficam dentro do nosso corpo e qual a
função de cada um.
- Depois de explorar várias atividades com a Figura Humana, sente com os alunos e converse
sobre tudo o que foi assimilado.

Atividades desenvolvidas em conjunto com: Prof. Rosemeire Cinquetti – Praia Grande – SP (Brincadeira de
Roda), Prof. Fernanda Estefano Bortolaso – Capivari - SP (Boneco articulado) e Prof. Elenice Honorato – Colégio
Arandas Leal – São Miguel Pta – SP (Superando os próprios limites).

CONVIVENDO COM AS DIFERENÇAS
Talvez um dos maiores erros da humanidade seja fazer da diferença motivo para discriminar as
pessoas, principalmente quando vemos seres humanos com atitudes preconceituosas ou de
exclusão.
Nosso país tem um dos maiores desníveis sociais do mundo, sendo assim, é necessário pensarmos
em nossas ações para que possamos avaliar se estamos ou não tendo atitudes que colocam em
evidência as desigualdades.
O ideal é trabalhar esse assunto em família e na escola desde muito cedo, uma vez que, diferentes,
todos nós somos e é muito bom que somos diferentes, gostamos de cores diferentes, coisas
diferentes, músicas diferentes, temos corpos diferentes, cabelos diferentes, cor de pele diferentes,
origens diferentes, religiões diferentes, etc.
Os seres humanos são diferentes, mas não podemos rotulá-los de desiguais, isto é, um não é
melhor ou pior que o outro. É comum as pessoas desvalorizarem tudo que não está nos seus
padrões. Isso torna desigual a diferença. As pessoas, enquanto sociedade, desvalorizam os
diferentes, estes, por sua vez, aceitam o papel que lhes é imposto. É preciso mudar os indivíduos
para que seja mudada a sociedade e isso deve acontecer logo nos primeiros anos de vida.
A escola é uma das maiores influências na construção do ser humano, portanto, é preciso que os
profissionais da educação se preparem para trabalhar com as diferenças. Educação é processo
de construção e conhecimento, portanto, as crianças precisam ser valorizadas nas situações de
aprendizagem para que melhorem a sua autoestima.
A diversidade possibilita uma visão mais abrangente do mundo social, dessa forma, é
necessário exercitar a tolerância, a cooperação, o respeito mútuo
e os avanços da aprendizagem.
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Na escola a convivência entre os alunos não é algo fácil. Pode haver discriminação em relação
aos estudantes com necessidades especiais, aos alunos fora da faixa etária para a série cursada,
homossexuais, negros, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos surdos, cadeirantes,
entre outros.
Os professores devem dialogar com seus alunos sobre a diversidade humana, a importância
de cada um de nós na vida do outro e o que um ensina para o outro.
Sugerimos abaixo o trabalho com algumas histórias infantis que tratam dessa integração entre
as pessoas, entre elas: Ninguém é Igual a Ninguém, A Felicidade das Borboletas e Menina
Bonita do Laço de Fita.

OBJETIVOS:
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a) Trabalhar o tema DIVERSIDADE étnico-cultural brasileira, contribuindo para que as crianças
se apropriem de valores como o respeito a elas mesmas e aos outros.
b) Entender que as pessoas são diferentes fisicamente mas iguais enquanto seres humanos,
portanto precisam ser respeitadas e entendendo que todas as pessoas possuem qualidades
e virtudes.

Ninguém é Igual a Ninguém

Autoras – Regina Otero e Regina Rennó – Editora do Brasil
O livro fala do lugar onde vivemos, contado
por Tim, um garoto que vive no bairro.
No bairro tem pessoas de todos os tipos e,
muitas vezes recebem apelidos, servem de
chacota para a criançada, etc.
Muitos gostariam de ser diferentes do que
realmente são. Um é gordo, outro é negro,
outro dentuço, outro ruivo, outro magrelo,
enfim, cada um é de um jeito.
Tim propõe situações onde as crianças vão
refletir sobre tudo isso e sobre a própria
vida, o lugar onde moram, os costumes,
os defeitos e qualidades para que todos se
aceitem como são, sem preconceito algum.

Sugestão de atividade: Confecção do TIM
Material:
Jornal, Cola Branca, Tinta Fosca para Artesanato (Branco, Preto, Verde Folha e Camurça
Queimado), Pincel ref. 054 nº 14, Acrilpen (Amarelo Ouro, Azul Celeste, Violeta, Vermelho
Fogo e Preto), Marcador Permanente Preto, Tinta para Tecido Acqua (Neve), Cola Pano,
tecido (jeans), malha azul, tecido estampado, brim branco, alça de bolsa, fios de lã e
Tesoura.
Modo de fazer:
a) Modele o corpo do boneco em jornal. Cole pedacinhos de jornal (papietagem) por
toda a superfície para firmar e alisar a peça. Pinte com Tinta Fosca para Artesanato Camurça
Queimado, use Verde Folha e Branco para pintar o tênis e o Marcador Permanente Preto
para os cordões.
b) Cole fios de lã formando os cabelos. Corte um triângulo de tecido e amarre formando
a bandana. Pinte os olhos, a boca e sobrancelha.
c) Recorte a bermuda no jeans e monte-a no corpo usando a Cola
Pano. Proceda da mesma forma para fazer a camiseta.
d) Faça uma bolsa jeans. Recorte dois pedaços de tecido sendo
um estampado e outro branco e cole-os sobre a bolsa, por
baixo o estampado e, por cima, o branco. Pinte o desenho
com Acrilpen e depois passe a Tinta de Tecido Acqua Neve
no ratinho e remendos. Ela servirá para a criança levar o
Tim para casa junto com o caderno de anotações.
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SUGESTÃO DE TRABALHO
a) Inicialmente peça aos seus alunos que, em silêncio, se olhem e prestem atenção uns nos
outros.
b) Pergunte se todos são iguais, a resposta será NÃO!
c) Explique o que é diversidade e que cada pessoa possui características diferentes umas das
outras. Peça que tragam fotos dos familiares e converse sobre as diferenças, uns são fortes, outros
magros, uns baixos, outros altos, uns usam óculos, outros não, etc.
d) Leia o livro “Ninguém é igual a Ninguém” para os alunos e conversem sobre a importância das
diferenças. Fale sobre a importância de aceitarmos as pessoas como elas são.
e) Construa junto com as crianças o boneco Tim conforme instruções acima.
f) Depois de pronto, faça um sorteio para organizar a ida do Tim até a casa de cada criança.
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g) Cada aluno levará o Tim pra casa num final de semana e fará um relato de todas as atividades
realizadas juntamente com o boneco desde a saída da escola até a volta, na segunda-feira
(desenvolvimento da escrita). Deverá escrever também como Tim foi recepcionado pela família.
Escrever no “Diário do Tim”. Devem contar como o Tim foi tratado (novo amigo), onde dormiu, o
que fizeram, etc.
h) No final da aula da segunda feira peça ao aluno que ficou com o Tim para ler o relatório e
contar como foi o final de semana com o novo amigo na sua casa.
i) Peça ao aluno que conte (oralidade) o que sentiu ao levar o Tim e o que o Tim “viu” de cada
pessoa que mora na sua casa.
j) Monte uma pasta com todos os relatos.
k) Converse sobre o livro, o que foi trabalhado e a importância de aceitarmos uns aos outros.

A Felicidade das Borboletas
Autora – Patrícia Engel Secco – Editora Melhoramentos

O livro conta a história de uma menina
de 9 anos que é cega, dança balé e vai se
apresentar em público. A fantasia usada na
dança foi a da borboleta.
As amigas, que a acolheram na escola de
dança e se tornaram suas melhores amigas,
trouxeram algumas borboletas e colocaram
na mão de Marcela para que ela sentisse as
formas e texturas dos pequenos animais. Ao
soltar as borboletas Marcela sentiu imenso
prazer no coração e cada vez se sentia mais
feliz pela apresentação que viria a seguir.
Ela dançou junto com as amigas, se sentiu
confiante, “voando” como uma borboleta
e não se cabia de felicidade ao ouvir os
aplausos que vinham da plateia.
Mesmo não enxergando, é uma pessoa feliz
graças ao carinho e aceitação de todos que
a cercam.

Sugestão de atividadeS:
Atividade 01 - Bailarina de Feltro
Material:
Feltro (Rosa, Marrom e Pele), tecido
estampado, 40cm de cordão redondo, 20 cm
de fita de cetim rosa, Tinta para Tecido
Acqua (Neve), Tinta Dimensional
Relevo 3D Glitter (Ouro), Pincel
ref. 054 nº 12, Tinta Dimensional
Relevo 3D Acqua (Cristal), Cola
Pano, Cola Branca, strass rosa,
Marcador Permanente Preto, 30cm
de fio de nylon, vidrilhos.
Modo de fazer:
a) Recorte o vestido 2 vezes. Coloque os
cordões formando braços e pernas, cole-os
e junte a outra parte do vestido. Na parte
superior passe a Tinta para Tecido Acqua
Neve e enfeite com a Tinta Dimensional
Relevo 3D Acqua Cristal. Cole alguns strass
no decote e cintura.
b) No tecido estampado recorte a asa 2
vezes, cole-as com Cola Pano e pinte-as com
a Tinta para Tecido Acqua Neve. Enfeite com
a Tinta Dimensional Relevo 3D Glitter Ouro.
c) Recorte a cabeça e o cabelo em feltro
e cole-os. Pinte os olhos e a boca com o
Marcador Permanente Preto. Cole strass
formando a tiara.
d) Cole as mãos. Depois, cole as fitas nas
sapatilhas e cole-as nas pernas.
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Sugestão de atividadeS:
Atividade 02 - pintura da bailarina na ecotela
Material:
Tela ou Painel, Lápis de Cor, Tinta Fosca para
Artesanato (Rosa Escuro, Lilás, Amarelo Bebê,
Azul Bebê), papel sulfite, Tempera Guache
Glitter e Metallic (diversas cores), Crystal Cola
Relevo Glitter (Prata), Crystal Cola Relevo
Jelly (Cristal) e Metallic (Prata), Cola Branca,
Marcador Permanente Preto, Tesoura e
tampa de caixa de sapato.
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Modo de fazer:
a) Pinte a Tela com o Rosa Escuro. Divida o
sulfite em seis partes e pinte cada uma delas
com as demais cores. Passe Tempera Guache
Glitter ou Metallic em cada uma das partes
do sulfite. Recorte borboletas.
b) Desenhe a bailarina na tela. Contorne
com o Marcador Permanente e pinte com
Lápis de Cor. Nas asas passe Tempera Guache
Glitter Branco. Enfeite o vestido, tiara e asas
com Crystal Cola Metallic Prata.
c) Cole a Tela na tampa da caixa de sapato.
Cole as borboletas e, com o Marcador
Permanente Preto pinte os corpos e antenas.

SUGESTÃO DE TRABALHO
a) Converse sobre os cinco sentidos. Promova situações que as crianças sintam o que é ter uma
deficiência seja ela no tato, visão, olfato, paladar ou audição.
b) Leia para os seus alunos a história “A felicidade das borboletas” e mostre, ao mesmo tempo, as
ilustrações.
c) Coloque venda nos alunos (um por vez) e proponha alguma situação para que o aluno tenha
que sair do lugar sem enxergar. Depois que várias crianças vivenciaram a situação, diga para
sentarem em círculo e promova uma reflexão sobre o assunto.
d) Estabeleça junto com os alunos, ações para a convivência harmoniosa e de cooperação
entre todos.

Menina Bonita do Laço de Fita
Autora – Ana Maria Machado – Editora Ática

Menina Bonita do Laço de Fita conta a história de uma
menina muito linda, negrinha, cheia de trancinhas nos
cabelos e laços de fita nas pontas das trancinhas.
Do lado da casa dela morava um coelho muito
branquinho que a achava linda e pensava que, ao se
casar, queria ter uma filha bem “pretinha”.
Perguntava pra menina porque era tão ”pretinha” e
ela dizia que tinha caído na lata de tinta preta quando
era pequena, depois dizia que é porque tinha tomado
muito café, chupado jabuticaba. O coelho ia tentando
todas as possibilidades para se tornar pretinho, mas,
continuava branquinho.
Um dia a mãe da menina vendo o sonho do coelho
lhe disse que pra ter filhotes pretinhos teria que se casar com uma coelha bem pretinha.
Ele namorou, casou e, quando os filhotes nasceram, nasceram brancos, mesclados e uma delas
era uma coelhinha bem pretinha. Seus pais (coelhos) colocavam um laço de fita no seu pescoço e
a levavam para passear. Sempre tinha quem perguntava “Coelhinha bonita do laço de fita porque
você é tão pretinha?”.

SUGESTÃO DE TRABALHO
a) Mostre a capa do livro para as crianças e façam uma leitura interpretativa dela. Pergunte aos
alunos como eles imaginam que é a história que o livro traz. Anote as ideias que surgirem.
b) Leia a história pausadamente e mostre as ilustrações.
c) Ao término da história, converse com seus alunos sobre os valores e a mensagem que ela traz.
d) Peça que tragam fotos de diferentes pessoas (gordas, magras, baixinhas, altas, brancas,
mestiças, negras, etc). Converse sobre as diferenças que existem entre elas e sobre o respeito
que todas devem receber. Fale que independente do corpo, da altura, da cor, do tipo ou do
comprimento do cabelo, da cor dos olhos, etc, todas merecem ser respeitadas e cada ser humano
tem características próprias.
e) Diga que nem sempre temos a mesma opinião sobre um assunto e isso é muito bom, pois
o mundo seria muito aborrecido se todos pensassem do mesmo jeito e se, por exemplo, só
existisse um único modelo de beleza.
f) Pergunte aos seus alunos com quem cada um mais se parece (mãe, pai, avô, avó, etc).
g) Fale sobre a maneira que o coelho chamava a menina “Menina bonita do laço de fita” e diga
o que cada um acha que tem de mais bonito? Quais qualidades e quais defeitos possuem.
Converse sobre tudo isso e fale que todos nós temos defeitos e que a partir da reflexão podemos
melhorar a nossa conduta.
h) Peça que cada criança traga uma foto e, com elas, monte um painel coletivo.

61

Atividade 01 - avental de histórias
Material:
Avental de tecido ou plástico, E.V.A. de
várias cores, Cola para E.V.A. e Isopor,
Tesoura, Marcador Permanente Preto.
Modo de fazer:
a) Recorte os personagens em E.V.A..
Faça os detalhes com Marcador
Permanente Preto.
b) Cole as partes dos bonecos
com Cola para E.V.A. e Isopor, em
seguida cole-os conforme
o decorrer da história
sobre algumas partes do
avental.
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Atividades desenvolvidas em conjunto com: Prof. Ana Maria Lopes – São Paulo – SP (Menina bonita do laço de fita).

Aprendendo com os livros infantis – Mil possibilidades
Os primeiros livros direcionados ao público infantil surgiram no século XVIII. Autores como La
Fontaine e Charles Perrault escreviam suas obras, enfocando principalmente os contos de fadas.
De lá pra cá, a literatura infantil foi ocupando seu espaço e apresentando sua relevância. Com
isto, muitos autores foram surgindo, como Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm e Monteiro
Lobato, imortalizados pela grandiosidade de suas obras.
Nesta época, a literatura infantil era tida como mercadoria, principalmente para a sociedade
aristocrática. Com o passar do tempo, a sociedade cresceu e modernizou-se por meio da
industrialização, expandindo assim, a produção de livros.
A partir daí os laços entre a escola e literatura começam a se estreitar, pois para adquirir livros era
preciso que as crianças dominassem a língua escrita e cabia a escola desenvolver esta capacidade.
Geralmente a grande maioria dos livros infantis é feita por adultos. Monteiro Lobato foi o
primeiro autor brasileiro que deu voz às crianças por meio dos personagens, com a preocupação
de ressaltar características infantis como curiosidade, criatividade, teimosia e imaginação. E fez
compreender que não basta apenas falar sobre a criança, mas que é preciso ver o mundo através
dos seus olhos, ajudando-a a ampliar esse olhar nas mais variadas direções.
Muitos livros infantis possuem apenas imagens, outros possuem pequenos textos, frases curtas,
as linguagens simples e com uso de recursos como a onomatopeia, divertem o leitor infantil e
chamam sua atenção. Dessa forma as crianças entram em sintonia com os textos e vivenciam as
histórias com bastante intensidade.
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e
sentimentos de forma prazerosa e significativa.
Para que a criança tenha a Literatura como fonte de recreação, informação, interação e prazer é
necessário que ela tenha contato com os livros desde o berçário.
Aos poucos a criança passa a interagir com as histórias, acrescenta detalhes, personagens ou
lembra de fatos que passaram despercebidos por quem está contando a história.
Este projeto propõe trabalhar a história desenvolvendo a leitura e a escrita e, também, busca a
criação de atividades artísticas que reforcem o aprendizado dentro do tema estudado ampliando
o olhar da criança para o mundo que o cerca e aumentando o seu conhecimento.
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Sugestão 01 - A CENTOPEIA QUE PENSAVA
Autor: Herbert de Souza (Betinho) – Editora: Salamandra
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Um dia Dona Centopeia descobriu que, muito
mais importante que suas cem patinhas,
ela tinha uma cabeça e que podia pensar.
Entusiasmada, disse para si mesma: “(...) que
coisa curiosa, a gente pode ter ideias, inventar
histórias, fazer coisas acontecerem dentro de
nossa cabeça antes que aconteçam fora. A
gente pode descobrir o segredo da vida, dos
planetas, com um grande microscópio ou
uma luneta. A gente pode fazer muito bem ou
muito mal para os outros e pode até mudar o
mundo. Tudo isso, apenas com o pensamento”.
Pronto, estava dado o primeiro passo para
várias outras descobertas. Junto com seus
amigos, Dona Centopeia procura respostas
para grandes e pequenas questões que
envolvem esse grande mistério que é a vida.

OBJETIVOS:
a) Ler o livro “A Centopeia que Pensava” e, a partir, dessa leitura trabalhar os animais que
convivem com as plantas, entre eles a centopeia.
b) Desenvolver atividades artísticas que promovam o desenvolvimento da criatividade e a
assimilação de conhecimentos artísticos.

PROPOSTA DE TRABALHO:
a) Leve as crianças até o jardim da escola ou na praça e peçam que procurem os bichinhos
que convivem harmoniosamente com as plantas. Eles encontrarão os tatuzinhos, centopeias,
joaninhas, borboletas, minhocas (se cutucarem a terra), entre outros.
b) Fale sobre a alimentação desses animais, a convivência com as plantas de forma equilibrada,
a reprodução, etc.
c) Leia o livro “A Centopeia que pensava” e mostre as ilustrações.
d) Converse sobre o que a história aborda.
e) Proponha que façam atividades artísticas que mostrem a centopeia de várias maneiras
(máscaras, pinturas, montagens, etc).
f) No final do projeto, converse com os alunos sobre o que aprenderam.

Atividade 01 - máscara da centopEia
Material:
Papel cartão, Tinta Fosca para Artesanato
(Palha), Crystal Cola Relevo Glitter (Ouro),
Crystal Cola Relevo Brilliant (Preto,
Vermelho, Azul, Branco e Verde),
Tempera Guache Glitter (Amarelo),
Cola para E.V.A. e Isopor, E.V.A. preto e
branco, fita de cetim e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Crie a sua máscara
de centopeia, recorte
no papel cartão. Pinte
com Tinta Fosca para
Artesanato Palha.
Depois de seco, pinte
com Tempera Guache
Glitter Amarelo. Recorte
E.V.A. branco e preto e cole sobre a
máscara (olhos).
b) Com Crystal Cola Relevo Brilliant faça
florzinhas e pontinhos na máscara.
c) Faça furinhos nos olhos e nas laterais.
Amarre fitinhas nos furinhos das laterais
para amarrar na cabeça.

65

Atividade 02.1 - ONDE VIVe A CENTOPEIA
Material:
Caixa de pizza, Tempera
e Azul), Textura Criativa
Transparente), Pintura a
Permanente Preto, papel
Pincel ref. 054 nº 08.

Guache (Branco
(Verde e Verde
Dedo, Marcador
colorset preto e

Modo de fazer - Jardim:
a) Pinte a tampa de pizza com Tempera
Guache (misture Branco e Azul) para
fazer o céu. Com Textura Criativa Verde
faça a grama.
b) Faça as flores, pássaros, caracol e
borboletas com a Pintura a Dedo.
c) Faça os detalhes (caules, pintinhas,
pontinhos) com o Marcador Permanente
Preto.

Atividade 02.2 - ONDE VIVe A CENTOPEIA

Modo de fazer - Centopeia:
a) Faça a carinha da centopeia numa tampa
de pizza e junte todos os jardins feitos pelos
alunos para formar a centopeia.
b) Recorte os pezinhos da centopeia
no papel colorset preto e cole.
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Atividade 03 - Centopéia com massinha de modelar
Material:
Caixa de sapato, Tempera Guache Verde, bolinhas de isopor, Massinha de Modelar Soft, Big
Canetas Hidrográficas e Pincel ref. 054 nº 08.
Modo de fazer:
a) Recorte a caixa de sapato e pinte com Tempera Guache Verde. Risque linhas para
formar a grama na caixa com as Big Canetas Hidrográficas.
b) Encape as bolinhas de isopor com Massinha de Modelar Soft. Junte com palitos para
fazer a centopeia. Modele
perninhas e cole os olhos
móveis.
c) Modele com massinhas
as folhas e coloque em
volta da caixa. Modele
florzinhas com massinhas.

Atividade 04 - O Jardim e a centopEia
Material:
Tela ou prato de papelão, Tempera Guache (Verde, Branco e Azul),
Textura Criativa (Branco de Titânio, Amarelo Cádmio, Laranja Cádmio,
Vermelho Transparente e Azul), Tinta Confetti Prata e Ouro, Marcador
Permanente Preto, sucata (fundos de garrafas PET, cabos de pinceis,
botões, tampa de antimofo, bandejas de isopor, corpo e cauda da Big
Caneta Hidrográfica), Pincel ref. 054 nº 08 e Cola Branca.
Modo de fazer:
a) Pinte a tela ou papelão com Tempera Guache.
b) Recorte fundos de garrafas PET e pinte com a Textura Criativa (misture para formar o
laranja e rosa). Cole botões no miolo.
c) Recorte folhas na bandeja de isopor. Pinte-as com Tempera Guache Verde Claro e
Verde Escuro. Cole-as junto das flores e ao longo do cabo do pincel já pintado de verde.
d) Pinte o corpo da Big Caneta Hidrográfica e as tampinhas de Preto para fazer o corpo das
borboletas. Cole as tampas de antimofo formando as asas. Enfeite com Crystal Cola Brilliant
Ouro e Prata. Cole fios de vassoura para as antenas.
e) Cole as caudas da Big Caneta Hidrográfica formando a centopeia e uma tampinha para a carinha. Cole
os olhos móveis e pinte a boca com Marcador Permanente Preto. Cole arame formando as antenas.
f) Faça as joaninhas com tampinhas vermelhas pintadas com bolinhas pretas feitas com Marcador
Permanente e fios de vassoura.
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Sugestão 02 - A MENINA DAS BORBOLETAS
Autor: Roberto Caldas – Editora: Paulus
História: A história é apresentada apenas com
imagens e conta a história de uma menina
que resolve cultivar uma flor. Ela enfrenta
várias dificuldades, pois pessoas passam
por cima da flor com carrinho de feira, com
bicicleta, cachorros fazem pipi, enfim, várias
vezes matam a flor, mas ela é persistente e
replanta várias vezes.
Para que não dilacerem a planta novamente,
ela passa a cuidar bem de perto. Ela monta
acampamento ao lado da flor e traz consigo
uma mala cheia de carinho (borboletas).
A planta começa a crescer, dá algumas
flores e as borboletas ajudam na polinização
multiplicando a planta e transformando o
espaço num lindo jardim repleto de flores.
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OBJETIVOS:
a) Trabalhar os elementos da linguagem visual nas ilustrações despertando o prazer pela leitura.
b) Desenvolver a criatividade e a imaginação das crianças à medida que as páginas do livro vão
sendo mostradas.
c) Entender que dependendo das nossas atitudes podemos contribuir para a solução de problemas
da sociedade.
d) Desenvolver atividades artísticas que fixem melhor a aprendizagem apresentada na história.

PROPOSTA DE TRABALHO:
a) Mostre inicialmente a capa do livro para os alunos e instigue-os a imaginar sobre qual será a
história que será apresentada.
b) Depois, mostre a elas página por página o livro. A cada página mostrada peça que as crianças
comentem o que veem, pois dessa forma, as próprias crianças descobrirão a história.
c) Ao terminar, converse com eles sobre os sentimentos que apareceram no desenrolar da
história. Pergunte sobre as sensações que experimentaram durante a apresentação da história
(persistência, solidariedade, sofrimento, coragem, carinho, etc.).
d) Fale sobre a preservação e o cuidado com a natureza.
e) Proponha que construam os personagens da história utilizando EVA, papelão pintado ou
papel e “contem” a história para as outras salas da escola através do teatro de fantoches.
f) No final do teatro abra um debate para que todos conversem sobre a história principalmente
sobre o respeito que todos devem ter com o que é dos outros, a perseverança, coragem e carinho
que devemos dedicar àquilo que nos propomos a cuidar.
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Sugestão 03 - Lola, A coruja que perdeu o pio
Autores: Clare Fenneli e Tim Bugbird - Ed. Ciranda Cultural

Lola perdeu o pio! Ela acha que o pio pode estar
em algum lugar da floresta, então, deixa o ninho e
sai em uma caçada para encontrá-lo.
Ela começou a voar a procura do pio em plena luz
do dia e se surpreende com o que ve: lindas flores,
o sol brilhante, e, para sua surpresa, conhece vários
animais que nunca tinha visto à noite.
E fica a pergunta: “Será que Lola vai encontrar o seu
pio novamente?”.

OBJETIVOS:
a) Conhecer a história da coruja Lola, a sua incansável procura pelo pio perdido e compartilhar
com a família.
b) Desenvolver a criatividade confeccionando a coruja Lola com diferentes materiais e técnicas.

Atividade 01 - Coruja com E.V.A.
Material:
E.V.A., Cola para E.V.A. e Isopor, Crystal Cola
Relevo Brilliant, Marcador Permanente Preto e
Tesoura.
Modo de fazer:
a) Recorte as partes da coruja. Faça pespontos e
os cílios com Marcador Permanente Preto. Cole
os olhos com a Cola para E.V.A. e Isopor, assim
como as asas.
b) Faça texturas com Crystal Cola Relevo Brilliant.
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Atividade 02 - Coruja com rolinho de
papel higiênico
Material:
Rolinhos de papel higiênico, Tempera
Guache (Verde e Marrom), cartolina
branca, Pincel ref. 054 nº 12, Cola
Branca, Tesoura e E.V.A..
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Modo de fazer:
a) Pinte duas cartolinas com Tempera
Guache Verde e duas com Marrom.
Recorte caule e folhas e monte a
árvore na parede.
b) Pinte o rolinho de papel higiênico
com Tempera Guache, achate a parte
superior. Recorte um losango em
papel colorset laranja, dobre ao meio
e cole (bico). Recorte círculos em E.V.A.
branco e preto e cole na coruja (olhos).
Recorte as asas em papéis coloridos e
cole nas laterais do rolinho.
c) Cole as corujinhas na árvore.

Atividade 03 - Coruja com E.V.A. (tridimensional)
Material:
Bola de isopor, E.V.A., Tinta Fosca para Artesanato (Branco e Verde Folha), Cola para E.V.A e
Isopor, Pincel ref. 052 nº 02 e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Recorte os pés e bico da coruja no E.V.A. laranja e as demais partes (penas) faça em
E.V.A. cinza, marrom ou preta.
b) Com Tinta Fosca para Artesanato e Pincel ref. 052 nº 02 faça os contornos das penas.
c) Cole primeiro as penas na bola de isopor, depois, o bico e pés e, por último, os olhos.

Atividade 04 - Coruja com garrafa PET (tridimensional)
Material:
Garrafa PET, Primer, Tinta Fosca para Artesanato ou Tempera Guache Branco, Marrom,
Preto e Laranja, fita adesiva, Pincel ref. 054 nº 08 e ref. 052 nº 02.
Modo de fazer:
a) Corte o fundo da garrafa com mais ou menos 6cm de altura. Corte o gargalo da
garrafa com 8cm de altura (elimine a rosca da tampa). Junte as partes com fita adesiva.
b) Passe duas demãos de Primer. Risque a coruja e pinte com Tinta Fosca para Artesanato
Marrom, Branco e Laranja (bico).
c) Com o Pincel ref. 052 nº 02 faça os contornos dos olhos e bico.
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Atividade 05 - Livro de tecido - “Projeto Corujinha”
Material:
Algodão cru ou brim, retalhos de tecidos coloridos, Cola
Pano, Acrilpen, Tinta Dimensional Relevo 3D Brilliant,
Metallic e Acqua, Tinta para Tecido e Tesoura.
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Modo de fazer:
a) Corte vários retângulos de algodão cru
ou brim do mesmo tamanho. Em um
deles será feita a capa com recorte e
colagem de tecidos e o nome da história
ou projeto.
b) Cada retângulo será feito um pedaço
da história. Pinte os fundos dos quadros
com Tinta para Tecido e Acrilpen.
c) Recorte tecidos com os elementos
do quadro, por exemplo: ondas do mar,
coqueiro, partes da coruja, sol, etc. Cole-os
com a Cola Pano. Faça os acabamentos com
Tintas Dimensional Relevo 3D Brilliant, Metallic
e Acqua.
d) Coloque a história na sequência e costure na
lateral para montar o livro.

Atividade 06 - Corujas de pedra
Material:
Pedras, Primer, Tinta Fosca para Artesanato, Crystal Cola, Pincel ref 052 nº 02 e 04.
Modo de fazer:
a) Passe duas demãos de Primer na pedra e espere secar. Risque a coruja. Pinte com Tinta
Fosca para Artesanato. Faça os detalhes com o Pincel nº 02 ou Crystal Cola.
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Atividades desenvolvidas em conjunto com: Prof. Ana Maria Lopes – São Paulo – SP, Prof. Fernanda Estefano Bortolaso –
Capivari – SP, Prof. Monica Mello (Colégio Stella Maris) – Santos – SP, Prof. Rosemeire Cinquetti (Colégio Carlo Arrojado)
- Praia Grande – SP.

Literatura infantil

Aprendendo com os livros gigantes
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Trabalhar com as crianças com contos clássicos ou livrinhos infantis torna a aula mais atrativa,
dinâmica e inesquecível. É, sem dúvida, um dos recursos mais ricos no trabalho com a Educação
Infantil. Isto proporciona uma descoberta de mundo sem fronteiras pois a imaginação leva a
criança a viajar por caminhos inéditos.
Ao trabalhar com livrinhos infantis, contos, lendas ou fábulas, as crianças aprendem inúmeros
conteúdos de forma prazerosa e interativa uma vez que trabalham ora individualmente, ora
em grupos. O conhecimento vai sendo assimilado de maneira lúdica. Elas desenvolvem a
imaginação, interpretam da realidade, colocando em prática suas fantasias e conhecimentos,
sem a intervenção direta e maçante do adulto, pensam em solucionar problemas de forma livre
e possível, às vezes até ilusória, ampliam o repertório de imagens e palavras, assimilando desta
forma inúmeros conteúdos.

Nos temas anteriores desse Manual trabalhamos com os livrinhos infantis enfocando o convívio
com as diferenças e a releitura das histórias de formas diferenciadas, inclusive refazendo-as
através da arte: teatro de fantoches, confecção de personagens com diferentes materiais (artes
plásticas), etc.
A sugestão neste tema é confeccionar Livros Gigantes com contos ou histórias já conhecidas ou
criar histórias inéditas.
Apresentamos dois projetos desenvolvidos por escolas diferentes. O primeiro foi desenvolvido
pelas professoras da escola EMEF Prof. Clóvis Manfio de Pedrinhas Paulista – SP e o segundo pela
CEI Má-Má de São Paulo.

Material:
Cartolinas, papel colorset, papel cartão ou E.V.A., Cola Branca, Cola para E.V.A. e Isopor, Tempera
Guache, Tempera Guache Glitter, Tempera Guache Metallic, Pincel ref. 054 nº 06 e 10, Tinta
Confetti, Tinta Fosca para Artesanato, Lápis de Cor, Lápis de Cor Aquarelável e Meu 1º Giz.
Procedimentos - História conhecida:
a) Leia a história para os seus alunos bem devagar mostrando as ilustrações.
b) Converse sobre o conteúdo e os valores que a história apresenta.
c) Junte folhas de cartolina, papel colorset, papel cartão ou E.V.A. para iniciar a confecção do
livro gigante.
d) Divida as crianças em grupos de acordo com o número de quadros que terá a releitura.
Cada grupo ficará responsável por confeccionar os personagens, paisagens e balões de escrita
de um quadro (parte da história).
Obs: Um dos grupos deverá fazer a capa.
e) Utilize os materiais acima para a confecção dos quadros.
f) Depois de prontos, organize todas as cenas em ordem crescente, coloque a capa na frente
e, no último quadro, coloque a série e os nomes dos alunos que ajudaram a montar o livro.
g) Faça furos com vazadores e “costure” o livro ou se conseguir coloque um espiral bem grosso
que una todas as folhas.
Procedimentos - História inédita:
a) Escolha um assunto / tema e peça aos alunos que pesquisem sobre ele.
b) Faça uma roda de conversa e peça que cada um fale o que levantou sobre o assunto / tema.
c) Escreva na lousa os pontos relevantes da pesquisa.
d) Juntos, criem uma história sobre o assunto pesquisado e deem nome a história.
e) Divida em partes.
f) Divida os alunos em grupos de acordo com as partes da história + capa com o nome da história
e ilustração.
g) Distribua uma parte da história para cada grupo. Sugira que utilizem os materiais acima.
h) Depois que todos estiverem prontos, coloque-os em ordem para dar sentido à história e
junte-os com espiral bem grosso ou linha de bordar.
i) Socializem com a escola e reúna os alunos para uma conversa sobre todas as etapas do projeto.
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No Planeta Terra Tem...

CEI Ma-Má, conveniada com a PMSP – São Paulo
Livro Gigante montado pelas professoras e alunos da Educação Infantil juntamente com a
Coordenadora Pedagógica Maria Cristina Rodrigues Thomaz.
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JOGANDO, BRINCANDO E APRENDENDO
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A escola de duas ou três décadas atrás tratava o ensino como algo mecânico. Entre a criança e o
professor havia uma grande distância. O professor era o detentor do saber e a criança aprendia os
conteúdos em quantidades, muitas vezes decorados, isso fazia com que a criança não entendesse
realmente o significado daquilo que estava sendo ensinado a ela.
Aos poucos isso foi mudando e os recursos didáticos, principalmente os pedagógicos, incluem
os jogos que, quando usados adequadamente tornam a aprendizagem menos mecânica, mais
significativa e prazerosa para o aluno.
Os jogos em épocas passadas eram utilizados nas escolas apenas como recreação e fora dela
como lazer. Sabe-se, porém que, os jogos além de proporcionar prazer e alegria exercem também
papel importante no desenvolvimento intelectual do aluno quando aplicado adequadamente.
O lúdico, segundo o biólogo suíço Jean Piaget, faz parte de nossa vida desde o nascimento por
meio de diferentes tipos de jogos como os de exercícios (caracterizados pela repetição) e os
simbólicos (o mundo faz de conta) estão muito presentes no cotidiano das crianças desde cedo,
além dos jogos de regras, que tem papel mais significativo à medida que elas ficam maiores.

A criança, a partir do momento que começa a ser desafiada na escola com atividades pedagógicas
começa a ter conceitos de: semelhanças e diferenças, classificação, seriação, comparação,
organização e liberdade.
Criança, brincadeira, brinquedo e jogo são indissociáveis e, sendo estimulada ela aprende
mais rapidamente, assimila, não esquece o que está sendo ensinado e se estrutura melhor
cognitivamente.
Diante de um jogo, crianças e adolescentes dão o melhor de si: planejam, pensam em estratégias,
agem, analisam e antecipam o passo do adversário, observam o erro dele, torcem, comemoram
- ou lamentam - e propõem uma nova partida. Isso tudo é muito rico para o desenvolvimento
infantil e juvenil.
A seguir estamos sugerindo vários jogos que colaboram para o desenvolvimento da criança em
todos os sentidos: físico, mental, intelectual, cognitivo e visual.

OBJETIVOS:
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a) Estimular os alunos com jogos instrutivos para que assimilem conteúdos matemáticos, de
alfabetização e de artes de maneira prazerosa e significativa.
b) Utilizar sucatas na confecção de jogos, fazendo com que as crianças entendam a importância
da reutilização de produtos para a preservação da natureza.
c) Criar jogos e regras simples que desenvolvam os sentidos da criança: físico, mental, intelectual,
cognitivo e visual.

Atividade 01 - DOMINÓ
Material:
Papel Machê, Tempera Guache Preta, Acripuff (Branco, Vermelho Fogo, Azul Celeste, Amarelo
Ouro, Rosa, Verde Pistache e Laranja), Pincel ref. 054 nº 08 e secador de cabelos.
Modo de fazer:
a) Prepare o Papel Machê seguindo as recomendações da embalagem. Modele 28 retângulos
do mesmo tamanho. Espere secar.
b) Pinte todas as peças com Tempera Guache Preto. Pinte a divisão das peças com Acripuff
Branco. Pinte os pontinhos nas peças usando uma cor diferente para cada valor.
c) Expanda a Tinta Acripuff com o secador de cabelos.
Como brincar?
- Embaralhe as peças com os pontinhos virados para baixo. Divida as peças pelo número de
alunos e comece o jogo de maneira que a primeira peça a ir pro centro da mesa é 1/1 ou 6/6 e,
a partir daí, cada jogador vai encaixando suas peças no dominó.
- Se chegar a vez da criança colocar a peça e ela não tiver a quantidade de pontos de uma das
extremidades do dominó, ela deverá passar a vez.
- Ganha a brincadeira aquele que ficar livre primeiro de todas as peças.

Atividade 02 - BOLICHE
Material:
Embalagens plásticas (várias iguais),
Primer, Tempera Guache (diversas cores),
Marcador Permanente Preto, lixa fina e
Pincel ref. 054 nº 08.
Modo de fazer:
a) Lixe as embalagens plásticas e passe
duas demãos de Primer. Pinte cada uma
delas com Tempera Guache de uma cor
diferente.
b) Pinte os olhos de Branco e complete
com Marcador Permanente Preto.
c) Sob cada uma delas coloque um valor.

Como brincar?
- A brincadeira consiste em derrubar as
peças com uma bola ou outro objeto e
somar os valores. Vence quem marcou
mais pontos na rodada.
Obs: Pode–se trabalhar com números pares
e ímpares, soma e subtração, unidades e
dezenas, etc.
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Atividade 03 - Jogo da Memória
Material:
Caixa de CD, Papel 180g para desenho
recortado na medida da caixa, Lápis de
Cor, Big Canetas Hidrográficas, Lápis
de Cor Aquarelável, Acrilpen, sacola de
algodão e imagens de Gustavo Rosa.
Modo de fazer:
a) Recorte papel 180g para desenho no
tamanho das caixas de CD.
b) Selecione as imagens de Gustavo Rosa
que serão reproduzidas. Desenhe-as o mais
semelhante possível no papel recortado.
Duas de cada imagem.
c) Pinte com os materiais sugeridos acima.
d) Coloque-as nas caixas de CD.
e) O grupo escolhe um nome, desenha
as letras, transfere para a sacola de tecido
e pinta com Acrilpen.
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Como brincar?
- Misture todas as peças com as
imagens viradas para baixo. A
brincadeira consiste em ir desvirando
as peças e achar onde está o seu par.
Errando, outra criança joga.
- Conforme os pares vão sendo
formados, eles saírão do
jogo e quem formou o par
irá marcando pontos.
- Se quiser aumentar as
dificuldades, cada grupo fará
um jogo de memória e, depois,
juntarão todas as peças para fazer
uma nova brincadeira.
- Se chegar a vez da criança
colocar a peça e ela não tiver
a quantidade de pontos de
uma das extremidades
do dominó, ela deverá
passar a vez.
- Ganha a brincadeira aquele
que ficar livre primeiro de todas
as peças.

Atividade 04 - QUEBRA CABEÇA
Material:
Papel para desenho 180g tamanho A3 ou cartolina branca, Lápis de Cor, Big Canetas
Hidrográficas, Giz de Cera, Lápis de Cor Aquarelável, Tinta Fosca para Artesanato (Rosa
Escuro), Crystal Cola Relevo Metallic (várias cores) e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Quadricule o verso da cartolina na medida da caixa de CD (13,8cm x 11,7cm) na
quantidade de crianças da sala. Peça que desenhem com a Big Caneta Hidrográfica Preta
animais, palavras, números, flores, etc.
b) Recorte os retângulos e distribua uma parte para cada criança. Combine que não poderá
haver comunicação alguma e que as linhas do desenho devem ser mantidas, não poderão
acrescentar ou completar o desenho.
c) Cada criança deverá pintar sua parte com os materiais que mais gosta, ao seu gosto, sem
se preocupar com os demais.
d) Coloque os desenhos nas caixas de CD (um em cada caixa)
e) Para guardar, corte uma caixa de sapatos de forma que dentro dela caibam todas as partes
do desenho (caixas de CD). Pinte com Tinta Fosca para Artesanato Rosa Escuro e decore com
Crystal Cola Relevo Metallic de várias cores.
Como brincar?
- Espalhe as caixas de CD sobre uma mesa e peça que as crianças montem o desenho inicial.
Obs: Coloque para os alunos que mesmo com coloridos diferentes nos desenhos, só foi possível
montá-lo pois as linhas iniciais foram mantidas (pacto inicial).
Fale sobre os diferentes tipos de pintura (com contorno, mais escura, muito clara, etc) pois cada
criança tem as próprias características para pintar e isso precisa ser respeitado.
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Atividade 05 - BRINCANDO E APRENDENDO COM OS NÚMEROS - “A REVOLTA DOS NÚMEROS
Material:
Caixas de CD, cartolina branca, Giz de Cera Triangular, Big Caneta Hidrográfica Preta, caixa
de sapato, papéis decorativos (xerox de partituras, por exemplo), livro infantil “A revolta dos
números” de Odete de Barros Mott da Editora Paulinas.
Contextualizando o jogo:
O livrinho fala de números que ficam sempre lado a lado na mesma ordem. Cansados resolvem
se misturar e percebem que em duplas formam outros números (dezenas). Depois a leitura
apresenta as possibilidades não só de montar dezenas e centenas, mas de fazer contas, etc...
Modo de fazer:
a) Recorte a cartolina do tamanho das caixas de CD. Peça aos alunos que desenhem os
números e pintem com Giz de Cera. Façam os contornos com preto. É interessante que
tenham vários repetidos números.
b) Faça os sinais das quatro operações.
c) Coloque os números pintados nas caixas de CD (proteção).
d) Para guardar, forre uma caixa de sapato com papéis (partituras, por exemplo). Pinte com Giz
de Cera deitado para ficar mais forte nas bordas e criar um degradée natural).
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Como brincar?
- Peça às crianças que “contem” a história usando as
peças que fizeram.
- Utilizando os números e os sinais criem jogos para
desenvolver o raciocínio lógico e cálculo.

Atividade 06 - BRINCANDO E APRENDENDO COM
AS SÍLABAS - CRUZADINHA
Material:
Caixas de CD, cartolina Branca, Big Canetinha
Hidrográfica Preta, Giz de Cera e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Recorte a cartolina na medida da caixa de
CD (13,8cm x 177,7cm). Desenhe as famílias das
sílabas. Contorne de preto e pinte toda a família
de uma cor, outra família de outra cor, etc.
Como brincar?
- Monte uma palavra, o jogador seguinte deverá
aproveitar uma sílaba e montar uma outra
palavra.
- Esse jogo não tem ganhador ou perdedor, o
objetivo é instigar as crianças para que criem
palavras e aumentem seu repertório da língua
portuguesa.

Atividade 07 - BRINCANDO E APRENDENDO COM
QUANTIDADES E SÍMBOLOS
Material:
Cartolina branca, caixa de CD, Canetinhas Hidrográficas, Giz
de Cera Triangular, Lápis de Cor e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Recorte a cartolina no tamanho da caixa de CD (13,8cm
x 11,7cm). Desenhe num retângulo o número 1 e no outro
uma flor, por exemplo. No outro retângulo (3º) desenhe
o número 2 e no 4º retângulo desenhe dois barquinhos.
Proceda dessa forma até o nº 9 – Serão 18 retângulos.
b) Peça para os alunos pintarem com Lápis de Cor,
Canetinhas Hidrográficas ou Giz de Cera Triangular. Coloque
os retângulos nas caixinhas de CD para proteger.
Como brincar?
- Embaralhe as caixinhas com os desenhos virados para baixo.
Peça aos alunos que virem uma delas, depois a segunda, se
formar par tira, caso contrário as caixinhas voltam para o jogo.
- A brincadeira termina a hora que todos os pares forem
formados, isto é o número com seu respectivo desenho
(quantidade).
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Atividade 08 - DOMINÓ DE METADES - “OBRAS DE ARTE”
Material:
Caixas de DVD, papel branco para desenho 180g, Giz de Cera Triangular, Lápis de Cor, Big
Canetas Hidrográficas, Tempera Guache, Lápis de Cor Aquarelável, Tesoura e imagens de
trabalhos de diversos artistas.
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Modo de fazer:
a) Recorte o papel branco para desenho 180g na medida da caixa de DVD. Desenhe uma
linha no centro dividindo-o em duas partes.
b) Escolha vários pintores, faça um desenho inspirado em cada um deles e transfira para o
papel dividido da seguinte forma: metade será desenhada numa das partes do papel 180g,
a outra metade no segundo retângulo de papel.
c) Faça outro desenho e desenhe na metade que sobrou da segunda caixa de DVD e na
primeira metade do terceiro DVD.
d) Proceda dessa forma com os demais artistas. (doze ou quinze artistas).
e) Pinte todas as releituras com os materiais sugeridos acima.
f) Coloque os desenhos dentro das caixas de DVD, um em cada caixa.
g) No interior de cada caixa de DVD pode-se colocar uma foto da obra, com seu nome e
do artista.
h) Pinte uma caixa de sapatos com detalhes de obras de um dos artistas. Ela servirá para
guardar as peças do jogo.
Como brincar?
- Inicialmente a brincadeira é juntar as metades, depois dizer o nome do artista e o nome
da obra.
Sugestão: As crianças podem levar para o intervalo e juntar com outras salas para brincar e
conhecer outros artistas e obras.

Brincando e Aprendendo com
os Agarradinhos
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A criança aprende desde o momento do seu nascimento, nas suas relações com os pais e
pessoas próximas a ela. Ao chegar na escola encontra crianças, professores e funcionários que
nunca tinha visto. Ela vai se adaptando e aprendendo muitas outras coisas desde a convivência
em sociedade até novos conteúdos que lhe são apresentados.
Ela vai sendo estimulada e vai se interessando por esse mundo novo que brota à sua frente.
Sendo assim é muito importante que a criança estude num ambiente que propicie uma riqueza
de experiências, materiais inovadores, que seja estimulada o tempo todo para a aprendizagem
significativa e que a natureza, a brincadeira, a partilha, a socialização, o respeito, as regras e o
carinho façam parte do dia a dia dessa criança seja qual for a escola que ela frequente.
É preciso também que a criança seja estimulada a criar em várias situações para achar a própria
expressão e, dessa forma, entre em contato com o seu “eu“ interior.

Ser criança é...
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Ser criança é achar que o mundo é feito de brincadeiras e fantasias.
Ser criança é comer algodão doce, pé de moleque, cocada e refrigerante sem culpa.
É ter imaginação fértil, gostar de ver televisão, correr e brincar.
É não se preocupar com o dia seguinte e não ter contas pra pagar.
Ser criança é acreditar num mundo cor de rosa. Cheio de pipocas.
Ser criança é não ver o perigo, é sorrir e achar graça em coisas muito simples.
Ser criança é criar um mundo só seu, sem defeitos.
Ser criança é pedir com os olhos. É falar errado.
É ouvir atentamente uma história para dormir.
É esperar pelo presente do Papai Noel no Natal.
É pular na cama, fazer cabaninha na sala e comer salgadinhos fora de hora.
É não se preocupar com peso ao comer uma barra de chocolates.
É rir e falar alto sem se preocupar com quem está de lado.
É gostar de levantar tarde, comer bugigangas.
É fazer muita bagunça na hora do banho.
É brincar muito tempo com um cabo de vasoura imaginando que é um cavalinho.
É nos ensinar que criança só quer carinho e afeto.
É nos ensinar que a vida, apesar de muitas dificuldades que enfrentamos pode
se tornar fácil com um simples sorriso.

PROPOSTA: APRENDENDO COM AGARRADINHOS
Sugerimos que as crianças confeccionem bichinhos e personagens com EVA e prendedores
de roupas com o objetivo de aprenderem conteúdos de ciências, português, matemática e
artes e utilizem os agarradinhos para brincar, construir histórias, teatro de fantoches, etc.

Material:
Prendedor de roupas, E.V.A. (várias cores), Cola para E.V.A. e Isopor, Tinta Fosca para Artesanato,
Marcador Permanente Preto, Crystal Cola Relevo Brilliant e Metallic, Pincel ref. 054 nº 04 e ref.
052 nº 2, Tesoura, palitos de churrasco e sorvete e pedaço de isopor.

Cachorro

URSO

GATO

CORPO

SUGESTÃO 1 - Mini zoológico
OBJETIVO:

Trabalhar os animais que vivem no zoológico, a procriação, alimentação, tamanhos, países de origem, etc.

Animais:
Girafa, Hipopótamo, Leão, Zebra, Elefante e Macaco.
Modo de fazer:
a) Corte as partes dos animais em E.V.A. de acordo com a
cor de cada um (cabeça e corpo). Cole o corpo em volta
de um prendedor de roupas colando dos dois lados
com Cola para E.V.A. e Isopor. Cole a cabeça, orelhas,
focinho, juba, etc. Utilize a Cola para E.V.A. e Isopor.
b) Faça os detalhes com Marcador Permanente Preto e
Tinta Fosca para Artesanato (Pincel nº 02 ref. 052).
c) Peça aos alunos que criem outros animais
que habitam o zoológico.
d) Pinte a placa de isopor com Tinta Fosca
para Artesanato Verde. Faça árvores (copa E.V.A. e caule – palito de churrasco). Espete e
monte o Mini Zoo.
e) Peça às crianças que criem uma história
e apresente às outras classes com os
agarradinhos (Teatro de fantoches).
f) Instigue os alunos a criarem outros
animais que habitam o zoo.
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SUGESTÃO 2 - BICHINHOS DE JARDIM
OBJETIVO:

Trabalhar os animais que habitam vasos e jardins. Entender a importância do equilíbrio entre os
animais e plantas. Aprender sobre a procriação, se são nocivos ao homem, sobre a cadeia
alimentar, se são rasteiros, voam, pulam, etc.

Bichinhos:
Pássaro, abelha, libélula, mariposa, borboleta, joaninha,
minhoca, tatuzinho, centopeia, caracol e formiga.
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Modo de fazer:
a) Corte tiras de E.V.A. verde, cole em volta de
prendedores de roupas. Cole folhas e flores.
b) Recorte os animais que habitam vasos e jardins.
Faça os detalhes com Marcador Permanente
Preto, Tinta Fosca para Artesanato e Pincel ref.
052 nº 02 pinte os detalhes. Faça relevos com
Crystal Cola Relevo. Cole olhos móveis.
c) Cole os bichinhos nos prendedores.
d) Monte um jardim com sucatas, isopor,
papelão ou E.V.A. e coloque os bichinhos de
jardim.

SUGESTÃO 3 - Os três porquinhos
OBJETIVO:

Trabalhar a história dos Três Porquinhos e os valores que a história traz.

Personagens:
Lobo Mau, Três porquinhos, Casa de palha, Casa de Madeira e Casa de tijolos.
Modo de fazer:
a) Corte os corpos dos animais (Porquinhos e Lobo Mau) e cole um em cada prendedor de
roupas. Recorte as carinhos dos animais e cole. Cole orelhas, rabinho, cascos, focinho, etc.
Faça a cara do Lobo Mau tridimensional e cole com Cola para E.V.A. e Isopor.
b) Recorte as casinhas e cole telhado, porta e janela. Faça os detalhes nos animais e casinhas
com Marcador Permanente Preto e Tinta Fosca para Artesanato Branca.
c) Reconte a história através do Tetro de Fantoches ou com avental.
d) Se for recontar a história com a ajuda do avental, cole várias árvores no avental e um
prendedor de roupas atrás de cada casinha. Conforme a história vai se desenrolando os
personagens vão sendo “agarrados” ao avental.

SUGESTÃO 4 - O Sítio do Seu Lobato
OBJETIVO:

Trabalhar os animais que vivem em zonas rurais.

Personagens:
Sr. Lobato, Galinha, Vaca, Cabra, Cachorro, Gato, Pato, Porco, Ovelha, Burro.
Modo de fazer:
a) Corte os corpos dos animais cole um em cada
prendedor de roupas. Recorte as carinhas
dos animais e cole. Cole orelhas, rabo,
cascos, focinho, nariz, bico, chifre, etc. e
cole sobre a carinha,
b) Crie outros animais que habitam as
zonas rurais.
c) Faça os detalhes com Marcador
Permanente Preto e Tinta Fosca
para Artesanato usando o
Pincel nº 02 ref. 052. Cole com
Cola para E.V.A. e Isopor.
d) Monte o sítio do Seu
Lobato sobre uma tampa
de pizza, isopor, caixa de
papelão ou outro material.
e) Distribua os animais para
as crianças e proponha que
cantem a música do Sr. Lobato.
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O Sítio do Seu Lobato
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia ô!
E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô!
Era quá, quá, quá pra cá! era quá, quá, quá pra
lá!
Era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia ô!
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô!
E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia ô!
Era mu, mu, mu pra cá! era mu, mu, mu pra lá!
Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia ô!
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô!
E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô!
Era óinc, óinc, óinc pra cá! era óinc, óinc,
óinc pra lá!
Era óinc, óinc, óinc pra todo lado, ia, ia ô!
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô!
E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô!
Atividades desenvolvidas em conjunto com: Prof. Ana Maria Lopes – São Paulo - SP

ENTÃO É NATAL...
Então é Natal, e o que você fez?
O ano termina, e nasce outra vez.
Então é Natal, a festa Cristã.
Do velho e do novo, do amor como um todo.
Então bom Natal, e um ano novo também.
Que seja feliz quem souber o que é o bem
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Então é Natal, pro enfermo e pro são
Pro rico e pro pobre, num só coração
Então bom Natal, pro branco e pro negro
Amarelo e vermelho, pra paz aFInal
Então bom Natal, e um ano novo também
Que seja feliz quem, souber o que é o bem...

O Natal é uma festa comemorada no mundo inteiro,
independente do idioma, da raça, da condição econômica
ou da idade. Esta comemoração é universal e cada país segue sua
tradição, respeitando suas lendas e seus costumes.
No início de dezembro as pessoas montam a Árvore de Natal, enviam
cartões com felicitações aos amigos e parentes, preparam a decoração das
casas, das lojas, das ruas e praças com muitas luzes e enfeites natalinos, muitos
montam o presépio e na véspera do Natal, por volta de meia noite, os familiares
e amigos se reúnem, trocam presentes ou fazem amigo secreto e, depois, ceiam
juntos.
Milhões de crianças no mundo todo escrevem cartinhas para o Papai Noel pedindo
presentes. Veja na página ao lado como acontece o Natal em alguns países do mundo:

Alemanha - Quatro domingos antes do Natal
as famílias se reúnem pra fazer a coroa com quatro
velas, a Coroa do Advento. A cada domingo uma
das velas é acesa. Outra tradição alemã é decorar as
Árvores de Natal com pequenas bolachas cobertas de
glacê colorido.
Áustria - As Árvores de Natal são enfeitadas com velas e
os presépios são espalhados por toda parte. Músicos tocam
trombetas nas torres das igrejas anunciando a hora da Missa
do Galo.
Bélgica - Já no dia 4 de dezembro Papai Noel, São Nicolau,
sai visitando as crianças e pergunta quem se comportou
bem. Dois dias mais tarde, no dia 6, ele deixa presentes
nas cestinhas deixadas pela criançada perto da porta.
Algumas crianças deixam cenouras nas cestinhas para
as renas do bom velhinho.
Estados Unidos - No Natal dos americanos não
há ceia e a degustação do tradicional peru e a
reunião familiar acontecem na hora do almoço.
Os presentes são abertos na manhã do dia 25.
Uma das características mais marcantes da data é
a luminosidade. Há luzes em todos os lugares, ruas,
árvores, casas, prédios e lojas.
China - Neste país asiático o costume de comemorar o
Natal é relativamente novo. As árvores são artificiais e
enfeitadas com símbolos de papel, flores e pequenas
lanternas. Meias são penduradas na sala pelas crianças
que ficam a espera de Papai Noel.
Inglaterra - Há mais de mil anos os ingleses festejam
o período natalino da mesma forma. Os festejos são
bem tradicionais, com presentes, árvores enfeitadas,
guirlandas, músicas natalinas, missa e ceia.
Japão - Neste país apenas 1% da população é cristã
e o hábito de comemorar a data só ganhou destaque
após a Segunda Guerra Mundial, quando o povo foi
influenciado pelos americanos. Hoje há ceia, pinheiros
enfeitados e troca de presentes.
Brasil – As comemorações natalinas não fogem ao
padrão de outros países que tem a maior parte da
população católica. As árvores são decoradas com bolas,
pisca-pisca, muito peru, pernil, panetone, rabanadas
e frutas. Na véspera do Natal as famílias e os amigos se
reúnem e trocam presentes.
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Atividade 01 - Pinheirinho de latas
Material:
3 latas em tamanhos diferentes, caixinhas
de remédio, fósforos, sabonete, tampinha
de amaciante, papel sulfite, pedaço de
papelão, retalho de juta, fitas de presente,
Primer, Tinta Fosca para Artesanato (Verde
Musgo, Rosa Escuro, Amarelo Cádmio,
Azul Celeste, Verde Maçã, Flamingo, Liilás),
Tempera Guache Glitter (cores variadas),
Tempera Guache Metallic (cores variadas),
Tinta Confetti (cores variadas), estrela de
plástico ou papel grosso, Decor Paint
(Ouro), Crystal Cola Relevo Glitter (Ouro),
lacinhos de cetim e enfeites de Natal.
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Modo de fazer:
a) Recorte um pedaço de papelão de
30cm x 25cm e sobre ele a juta com as
beiradas desfiadas formando a base.
b) Passe 2 demãos de Primer nas latas e
na tampinha. Deixe secar bem e pinte-as
de verde e depois com o Guache Glitter
Verde. Cole-as empilhadas por ordem de
tamanho. Sobre a tampinha cole a estrela
já pintada com Decor Paint Ouro. Cole
essa estrutura na base.
c) Use a Crystal Cola Ouro para enfeitar as
latas com linhas curvas imitando festão.
Cole os lacinhos e enfeites.
d) Pinte folhas de papel sulfite em cores
variadas, em listas, manchas, etc..
Sobre elas passe Tempera Guache
Glitter, Metallic e a Tinta Confetti
conforme seu gosto.
e) Embrulhe as caixinhas com esses
papéis e arremate com as fitas de
presente. Cole as caixinhas ao redor
da árvore.

Atividade 02 - VELAS
Material: Rolinhos de papel toalha,
Papel Machê, E.V.A. verde, Tempera
Guache (Branco, Amarelo e Vermelho),
Tempera Guache Metallic (Branco),
Tempera Guache Glitter (Verde),
Crystal Cola Relevo Glitter (Verde e
Ouro), Crystal Cola Relevo Metallic
(Branco Metálico), Crystal Cola Relevo
Brilliant (Vermelho Fogo), retalho de
papelão e juta.

Atividade 03 - GUIRLANDA COM CARRAFAS PET
Material:
Caixa de pizza, seis fundos de garrafas PET pequenas,
Tempera Guache (Verde e Vermelho), Cola Branca,
Crystal Cola Relevo Glitter (Ouro), Decor Paint (Ouro),
sementes de eucalípto, laços dourados, laço xadrez.
Modo de fazer:
a) Corte as caixas de pizza formando a base da guirlanda.
Pinte com Tempera Guache Vermelho e Verde. Enfeite
com a Crystal Cola Glitter Ouro.
b) Recorte as garrafas PET deixando só o fundo que
tem formato de flor. Pinte com Decor Paint Ouro. Cole
sementes no centro e passe Crystal Cola Relevo Glitter
Ouro em algumas delas. Posicione na guirlanda e cole-as.
c) Arremate com um belo laço e outra flor.

Modo de fazer:
a) Corte os rolinhos em quatro
tamanhos diferentes. Recorte
quatro círculos e cole-os para
tampar os rolinhos.
b) Prepare o Papel Machê
conforme instruções da
caixa. Modele sobre os
rolinhos e as tampas. Espete
um palito de dente e sobre ele
modele a chama. Deixe secar bem.
c) Pinte as velas com Tempera
Guache Branco. Pinte as chamas
de Amarelo com a base levemente
Vermelha.
d) Prepare o suporte com um
círculo de papelão e cole a juta
com as beiradas desfiadas. Cole as
velas no centro. Passe a Crystal Cola
Relevo Metallic Branco Metálico
formando os derretidos da vela.
No pavio pequenas linhas com a
Crystal Cola Relevo Glitter Ouro.
e) Recorte folhas de azevinho
(típicas de Natal) no E.V.A.. Pinte
com o Tempera Guache Glitter
Verde. Depois de seco faça os veios
com a Crystal Cola Relevo Glitter
Verde. Deixe secar e cole-as ao
redor das velas.
f) Use a Crystal Cola Relevo Brilliant
Vermelho Fogo e faça grupos de
três bolinhas formando as frutinhas.
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Atividade 04 - CORAL DE ANJOS
Material:
Latinhas, E.V.A. branco, Decor Paint (Ouro, Prata e Cobre), Crystal Cola Relevo Glitter (Ouro,
Prata e Cobre), lacinhos de cetim, olhinhos móveis, Cola para E.V.A. e Isopor e Tesoura.
Modo de fazer:
a) Amasse levemente as latinhas. Pinte-as com Decor Paint.
b) Recorte corações no E.V.A. para formar as asas e
retângulos para as mangas.
c) Com a Crystal Cola Relevo
Glitter faça pontinhos ao
redor das asas, mangas
e na lata para enfeitar.
d) Cole os olhos
e os lacinhos.

100

Atividade 05 - PRESÉPIO
Material:
Caixa de sapato, Cola Branca, folhas secas, retalhos de tecidos, potinhos plásticos (de iogurte,
tinta, remédio, etc.), rolhas, três bolinhas de isopor, caixa de fósforos, Tinta Fosca para Artesanato:
(Marrom, Amarelo Ocre e Preto), Textura Criativa (Branco de Titânio), Acriflex (endurecedor de
tecido), Cola Pano, estrela de fuxico.
Modo de fazer:
a) Recorte uma lateral da caixa para formar o chão e a outra recorte em diagonal para fazer o
telhado.
b) Pinte com Tinta Fosca para Artesanato Marrom e algumas linhas em Amarelo Ocre e Preto
para formar as tábuas.
c) Cole folhas secas no telhado começando por baixo e sobrepondo.
d) Forre a caixinha com folhas para fazer a manjedoura.
e) Monte os potinhos e a bolinha de isopor dando a forma as figuras.
f) Prepare os tecidos com Acriflex como recomendado na embalagem. Coloque sobre as figuras
e vá moldando e colando com a Cola Pano.
g) Corte a rolha ao meio. Cubra com Textura Criativa e use um palito de dente para dar a textura
do pelo. Com a própria textura molde a cabeça e orelhas das ovelhas.
h) Cole as peças formando o presépio e complete com a estrela guia.

Atividade 06 - Guirlanda de sementes
Material:
Caixa de pizza ou papelão, duas garrafas PET
pequenas, sementes (jacarandá mimoso),
sementes de eucalipto, Tinta Fosca para
Artesanato (Marrom), Crystal Cola Relevo
Glitter (Ouro), Textura Criativa (Ouro),
Cola Branca e fita xadrez.
Modo de fazer:
a) Recorte o suporte da guirlanda no papelão
ou caixa de pizza. Pinte de Marrom.
b) Corte as garrafas deixando só o
fundo. Pinte com a Textura Criativa
Ouro. As sementes são coladas no
centro. Passe Crystal Cola Glitter Ouro
em algumas delas.
c) Cole as sementes grandes ao redor do
suporte. Coloque a fita e sobre ela as flores
de PET. Enfeite com Crystal Cola Glitter Ouro.
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Atividade 07 - BONECOS DE NEVE
Material:
Potes plásticos em tamanhos variados, Primer, Tempera Guache (Branca, Laranja e Preto),
Tempera Guache Metallic (Branco), Marcador Permanente Marrom, retalhos de tecido, Cola
Pano, Cola Branca, retalhos de E.V.A. verde e vermelho e lixa.
Modo de fazer:
a) Lixe bem os potes. Passe duas demãos de Primer. Pinte com Tempera Guache Branco e
depois com Tempera Guache Metallic Branco.
b) Pinte o nariz, olhos e pontinhos da boca.
c) Recorte tiras dos tecidos e cole-as ao
redor dos potes formando o cachecol.
d) Um retângulo de tecido forma
o gorro. Cole ao redor da boca
do pote e use a Cola Pano para
fechar no comprimento. Enfeite
com folhas e frutinhas.
e) Uma tirinha com laço fecha o alto do
gorro que serve como embalagem para
presente ou biscoitos.
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Atividade08 - Sacola Natalina
Material:
Sacola de algodão, Tinta para Tecido (Preto, Vermelho
Fogo, Verde Musgo, Branco e Amarelo Pele), Acrilpen
(Preto), Acripuff (Branco) e laço xadrez.
Modo de fazer:
a) Passe o risco para a sacola. Pinte a roupa, gorro e o
saco de Vermelho Fogo. O rosto pinte com Amarelo
Pele. A barba e luvas com Branco. O laço com Verde
Musgo.
b) Sobre o pompom do gorro, barrado da roupa,
punhos e na neve do chão passe a Acripuff Branco.
Aguarde a secagem por 24h e, depois, faça a expansão
da tinta com o secador bem quente.
c) Contorne com a Acrilpen preta. Complete com um
laço. Mais uma ideia de embalagem.
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