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Título da atividade: Um artista em miniatura. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar com objetos tridimensionais (EI02TS02). 

 

Resumo: 

 Con Silva é o nome artístico de uma artista plástica de nossa cidade, dona de simpatia, 

criatividade e olhar crítico expressado em suas obras através de cores e formas que as 

deixam alegres aos olhos. 

Em homenagem a esta personalidade de Batatais, vamos criar como artistas diante do 

exemplo dela que enriquece nossa cidade, deixar a imaginação fluir e explorar texturas e 

cores. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de caixa de ovos, pratinho plástico, tampinhas de garrafa ou 

copinhos descartáveis, tinta, pincel, caixa de papelão, tesoura (uso exclusivo do adulto) 

e esponja.   

 

Espaços: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Um ambiente ao ar livre e com boa iluminação seria ideal para deixar a imaginação e a 

criatividade fluírem para que a criação seja realizada. Sugerem-se as áreas externas 

como jardim, garagem ou quintal, porém, esteja à vontade para escolher a melhor opção 

entre suas possibilidades.  

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 20 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança interage oralmente expressando suas ideias, nomeando as cores e os 

materiais a serem utilizados, se os manuseia com segurança e sem demonstrar receio de 

texturas durante a criação. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente fale um pouco sobre a artista Con Silva, mostre o vídeo dela para a criança 

com intuito de conhecê-la mesmo que de maneira virtual e observem as suas obras 

juntos. Dê liberdade para que a criança pergunte e faça afirmações, responda com 

paciência e disponibilidade. 

Posteriormente a estes primeiros momentos, proponha criar juntos uma obra de arte, em 

papelão no formato de cavalete com materiais para exploração e utilizando a 

imaginação, cores e texturas com liberdade imitando a postura de um artista plástico 

assim como a nossa inspiração de hoje, Con Silva. 

Participe sem realizar pela criança, afirme que ela é capaz e que você está ao lado dela, 

sem limitar suas capacidades ou habilidades. 

 

*As imagens de obras da artista serão encaminhadas aos pais/responsáveis de maneira 

virtual, juntamente a um vídeo explicativo do passo a passo para a montagem do 

cavalete de papelão. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em:  



https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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