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Título da atividade: Arte em experiência. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos (EI02EF09); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo:  

Um ponto turístico onde podemos encontrar obras de arte em toda a construção, é no 

Santuário Bom Jesus da Cana verde, localizado no centro de nossa cidade, a visita é um 

passeio cultural riquíssimo.  

O Santuário é lindo e chama atenção que até os vidros são obras de arte que encantam 

nossos olhos, com cores e formas. Nesta atividade, iremos realizar uma experiência 

buscando aproximar o local e a arte de criação das crianças através de momentos 

estimulantes em casa, criando sobre espelho imagens que sejam significativas para “os 

pequenos”. 

   

Preparação 

Materiais: 

Papel celofane, canetinhas, tinta, fita para colagem e espelho vão ser utilizados para 

desenvolver esta atividade. 

 

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


Os ambientes bem iluminados seriam bem aproveitados no desenvolvimento desta 

atividade, indicam-se a sala, a mesa na cozinha ou áreas externas. 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, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

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 participa se expressando oralmente, se demonstra interesse em desenvolver 

a atividade, se manuseia os objetos riscantes e os demais materiais com firmeza e 

equilíbrio, se definiu a lateralidade ou ainda troca de mãos ao criar. 

 

O que fazer durante?  

Conte à criança sobre a importância cultural do Santuário Bom Jesus da Cana Verde 

para nossa cidade, fale sobre as lindas e famosas obras que são encontradas ali e atraem 

visitantes de todos os lugares para ver a beleza delas e da riqueza da construção do 

prédio em si. Ao passo que vai falando mostre as imagens do local e responda com 

disponibilidade as dúvidas que possam surgir. 

Proponha criar também em casa, deixar a imaginação fluir para que os sentimentos 

sejam expressos através da arte. Cole papel celofane em um espelho e permita que a 

criança observe sua imagem refletida na cor, disponibilize tinta ou canetinhas para que 

ela manuseie traçando sobre o suporte preparado, remetendo esta experiência à arte 

encontrada nos vidros do Santuário. 

Demonstre entusiasmo ao propor a atividade e participe com seu (a) filho (a) sem fazer 

por ele, esta atitude é limitante das capacidades dele, por isso, esteja atento. Elogie e 

incentive com palavras positivas, estas atitudes fazem a diferença no desenvolvimento 

dele (a). 

*As imagens do Santuário serão encaminhados aos pais/responsáveis por meio grupo de 



comunicação virtual. 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

