PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil 4)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506
Período: 26 a 30 de Outubro
Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano
Projeto: “Arte em movimento: A beleza do que vemos”
Objetivos:
→

→
→

→
→

Ampliar seu conhecimento de mundo por meio da manipulação de
diferentes objetos, materiais e técnicas, explorando suas
características, propriedades e possibilidades de manuseio e
entrando em contato com diversas formas de expressão artística.
Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos para ampliar as
possibilidades de expressão e comunicação da criança.
Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens e releituras a partir
de seu próprio repertório e da utilização de elementos da linguagem
das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, volume, espaço e
textura).
Observar diferentes obras de artes.
Conhecer novos artistas.

Atividades para o dia 26/10/2020 (Segunda-feira)
Vídeoaula

“Viajando pela arte” Professoras: Rayssa e Larissa

Tarsila de Aguiar do Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das
figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil.
1. “Abaporu” - obra de Tarsila do Amaral
Materiais necessários:

Atividade(s)

→
→
→
→
→
→
→

Lápis de cor bege ou marrom
Lápis ou giz de cera azul
Uma folha de revista
Cola colorida ou guache verde
Cola
Canjiquinha
Caderno de artes com a atividade “Abaporu”

•

Passo a passo:
Passo 1: Observem a obra de artes de Tarsila do Amaral, “Abaporu”

→ O que você vê?
→ Quais cores estão nessa pintura?

•
•
•
•
•

Passo 2: Com a cola colorida ou guache verde, pinte a folha de revista e deixe secar.
Passo 3: Pinte com o lápis bege ou marrom o homem da pintura.
Passo 4: Com o giz de cera azul (deitado), pinte o céu da pintura.
Passo 5: Desenhe um círculo com a cola e cole a canjiquinha, para o sol.
Passo 6: Amasse e desamasse a folha de revista que você deixou secar e cole-a criando o
cacto.
Capriche na releitura!

2- Desafio
Esse desafio é muito importante! Temos certeza de que será uma experiência incrível;
não deixem de participar!
→
→
→
→

Vamos criar uma releitura digital do “Abaporu” de Tarsila do Amaral.
Tire uma foto da criança reproduzindo a pose da obra.
A foto pode ser feita em uma parede clara ou azul .
Envie a foto para a professora, ela realizará a montagem digital dessa releitura.
Contamos com vocês!
Observe as imagens para inspiração:

Atividades para o dia 27/10/2020 (Terça-feira)

Web aula (Zoom)

Educação Física com o Professor Anderson
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
→ Brincadeira: “Teclado numérico”
• Precisaremos de 4 folhas A4.
• Em cada folha A4, escreva um número (do 1 ao 4)
→ Um tapetinho (Pode ser aquele de banheiro)

1. “Sou uma obra de arte”
Ainda com Tarsila do Amaral, vamos observar a sua obra “Autorretrato”.

Atividade(s)

→
→
→
→
→

Materiais necessários:
Giz de quadro negro (enviado no kit 5 de materiais)
Uma folha preta pela metade
Cola
Lápis
Folha em branco do caderno de artes (Imagem 1)

Vamos imitar Tarsila do Amaral fazendo um autorretrato. Cada criança desenhará seu
próprio rostinho!
→ Desenhe na folha preta, com o giz; depois, cole a folha no caderno de artes.
→ Não se esqueça do nome.
→ Responsável, coloque o seguinte título: SOU UMA OBRA DE ARTE! “AUTORRETRATO” OBRA DE TARSILA DO AMARAL (Imagem 2)
“Cada pessoa é única e linda, somos uma obra de arte!”
(Imagem 1)

(Imagem 2)

Atividades para o dia 28/10/2020 (Quarta-feira)

Web Aula
(zoom)

Professoras: Rayssa e Larissa
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
→ Alinhavo de Jacaré (enviado no kit 5)
→ Um objeto, brinquedo ou alimento cuja letra inicial seja o “J”
→ Folha branca
→ Hidrocor
1. “Meu nome é arte!”
→
→
→
→

Materiais necessários:
Fita crepe ou a fita colorida enviada no kit 2
Colas coloridas ou guache (diversas cores)
Uma esponjinha cortada ou bolinhas de algodão
Uma folha branca A3 (a folha maior)

Passo a passo:
•
•
•
•

Passo 1: O RESPONSÁVEL deverá ajudar a registrar na folha o nome da criança, utilizando a
fita crepe ou colorida.
Passo 2: Após, a criança começará a esponjar com a cola colorida ou guache em cima e em
volta da fita.
Passo 3: Utilize as cores que quiser para esponjar, temos certeza de que ficará linda essa obra
de arte!
Deixe secar um pouco e retire com cuidado a fita adesiva.
Observe as imagens:

Atividade(s)

Que tal nos enviar uma linda foto com essa atividade? Vamos amar receber!

Atividades para o dia 29/10/2020 (Quinta-feira)
Aula de Música com o professor Rogério
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Web Aula
→ Instrumentos variados
(zoom)
→ Muita alegria!

Arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos
durante a pré-história. A arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes das
cavernas.
Observe com sua criança a imagem:

1. “Minha arte rupestre”

Atividade(s)

→
→
→
→
→
•
•

•
•

Materiais necessários:
Lixa (enviada no kit 5)
Giz de cera (várias cores)
Cola
Folha em branco do caderno de artes (Imagem 1)
Lápis
Passo a passo:
Passo 1: Comece escrevendo o seu nome no topo da folha, no espaço ao lado da logo da escola.
Passo 2: A criança deve se expressar como quiser. Deixe que ela use a imaginação para desenhar
de acordo com as imagens e o vídeo que assistiu. (Videoaula 01 – “Viajando pela arte”[26/10])
→ Utilize o giz de cera para o desenho.
Passo 3: Após desenhar, cole a lixa na folha em branco do caderno de artes.
Passo 4: Responsável, coloque o seguinte título: “MINHA ARTE RUPESTRE”
Observem as imagens:
Imagem 1

Atividades para o dia 30/10/2020

Web Aula
(zoom)

Professoras: Rayssa e Larissa
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
→ Cola colorida (Cores primárias)
→ Hidrocor (preto ou outra cor, caso não possua)
→ Lápis e borracha
→ 3 cotonetes
→ Atividade com a obra “O abraço” de Romero Brito (Caderno de artes)
Que tal fazer arte de um jeitinho diferente?
1- Pintura com o garfo
Toda atividade proposta precisa ser acompanhada por um adulto, principalmente esta.
→
→
→
→

•
•
•
•

Materiais necessários:
Um garfo
Um copinho com água ou lencinhos umedecidos (para a limpeza do garfo, sempre que
necessária)
Guache ou cola colorida
Um pratinho plástico ou descartável (Enviado no kit 4). A utilização desse material é opcional!
Passo a passo:
Passo 1: Deixe que a criança observe as “imagens para inspiração” e escolha uma pintura para
reproduzir com o garfo.
Passo 2: Limpe sempre que necessário o garfo para utilização de outras cores.
Passo 3: Coloque no prato descartável as cores das tintas que irá usar, se necessário dilua com
um pouco de água.
Passo 4: Reproduza a pintura escolhida com muito amor e capricho!
Lembrem-se: Vocês são nossos artistas prediletos!

Atividade(s)
Imagens para inspiração:

Desafio da Semana

→ Preparar os materiais para as aulinhas.
→ Contar uma história para a família.
→ Aprender uma música nova.
Música: “Vou desenhar” do Mundo Bita
https://www.youtube.com/watch?v=zL5nyXPjJjU

Sugestões Bônus

Música: “Aquarela” com o Mundo Bita
https://www.youtube.com/watch?v=KyS3VZs5ERc
Pintura com Rolinho na educação infantil
https://www.youtube.com/watch?v=15-HJAj2zII

OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS.

