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ATIVIDADES DE ARTE 2º ANO DE 26 DE ABRIL A 07 DE MAIO 

 

 

SENHORES PAIS 

 

LEMBREM-SE DE AUXILIAR SEUS FILHOS NAS ATIVIDADES MAS NÃO FAÇA POR ELE, 

POIS PRECISAMOS AVALIAR O ALUNO, MESMO QUE VOCÊS NÃO CONSIDEREM 

PERFEITO O QUE ELE FEZ, MOSTRE-NOS O TRABALHO DA CRIANÇA, POIS SÓ ASSIM 

PODEREMOS AGIR DENTRO DA NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM DE CADA UM. 

É ASSIM QUE FUNCIONA A PARCERIA FAMÍLIA ESCOLA . 

 

 

TEMA: FORMAS 

OBJETIVOS: Reconhecer as formas geométricas, observar as formas geométricas; aprender 

que as mãos servem de instrumento para produzir diversos tipos de arte. Fazer composição com 

formas geométricas. 

 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

 

Na página 32 da apostila observe as imagens e veja o que as crianças estão fazendo, a seguir 

responda as questões na apostila sobre o que você vê nas imagens.  

Em seguida na página 33 observe o passo a passo da brincadeira que irão realizar. Trata-se de 

uma brincadeira divertida que exige atenção e coordenação. Convide alguém para brincar com 

você (pai, mãe) e leia as orientações a baixo para começar a brincadeira.  

 Pegar um barbante de aproximadamente 70 cm de comprimento e amarrar uma ponta   à outra. 

Passar cada mão por dentro do barbante amarrado de modo que este fique     esticado na altura 

dos pulsos.  

Passar o dedo médio da mão direita dentro do barbante que está no pulso esquerdo e estique. 

Agora, fazer o mesmo com o dedo médio esquerdo. O barbante ficará cruzado.  
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 Quem for brincar com você deverá tirar o barbante da sua mão pegando no meio dos 

cruzamentos com o dedo indicador e polegar, em forma de pinça, passando os dedos por fora 

das linhas retas, vindas da altura do pulso. Depois, abrem-se os dedos que estavam em posição 

de pinça, e o barbante que estava em suas mãos deverá passar para as mãos de quem estiver 

brincando com você.   

 Agora você fazer o mesmo procedimento do seu companheiro para retirar o barbante da mão 

dele.  

O jogo consiste em maneiras de passar o barbante de um para o outro, mas sempre mantendo 

os cruzamentos necessários para que o processo de retirada seja feito com sucesso.  

  

 Assista o link e veja como brincar. https://www.youtube.com/watch?v=WPG3bHakrxg  

Brinque o quanto quiser sempre observando as formações geométricas que surgem no barbante. 
 

 Na página 34 da apostila observe as imagens e responda à questão sobre formas 

geométricas.  

Para a atividade da página 35 da apostila utilize recortes de revista, jornal, livros velhos ou papel 

colorido com as formas geométricas observadas na brincadeira cama de gato crie uma 

composição, representando o que você vê no seu dia a dia.  

Exemplo:  

         
SEGUNDA ATIVIDADE 

 

Recorte e colagem 

Para a próxima atividade vamos fazer alguns animais com formas geométricas. Usando papéis 

coloridos ou revistas velhas corte formas geométricas para fazer os animais listados a baixo: 
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                      GATO                               BORBOLETA                             COELHO 

               

        CACHORRO                                 ELEFANTE                                   GALO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Dia 09 de maio é dia das mães, que tal fazer uma lembrancinha para a pessoa mais importante 

da nossa vida?! 

Você vai precisar de: 

 Papel colorido na cor que preferir para fazer os corações 

 Papel pardo ou papel cartão em forma de retângulo para o cartão 

 Palito de sorvete 

 Cola 

 

Passo a passo para fazer um cartão em formato de balão de corações 

1. Recorte 5 corações do mesmo tamanho no papel colorido 

2. Dobre-os ao meio e cole um sobre o outro como no exemplo abaixo 

3. Cole 2 palitos de sorvete como a fazer as cordas do balão 

4. No papel retangular escreva uma mensagem de carinho para sua mãe e dobre o retângulo 

ao meio formando um quadrado 

5. Cole o seu cartãozinho na extremidade inferior dos palitos que você colou anteriormente 

nos corações. 
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 Em caso de dúvida estarei postando o vídeo no grupo. 
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