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DISCIPLINA: ARTE 

TURMA: 3º ANO 

ATIVIDADES DE ARTE 3º 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: ORIGAMI 

OBJETIVO: IDENTIFICAR A CRIAÇÃO COMO ATO DE TRANSFORMAR UM DADO 

MATERIAL 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE  

Observe a imagem na página 49 da apostila de arte em seguida leia e responda as perguntas 1 

e 2, na sequência observe na página 50 como fazer algumas dobraduras, escolha uma delas, e 

com um papel simples (pode ser uma folha do caderno de desenho) tente seguir o passo a passo 

para fazer a sua dobradura, peça ajuda caso tenha dificuldade de interpretar os passos. Se 

escolher a raposa a folha de papel que for usar deverá ser em forma de um quadrado, ou seja, 

os quatro lados do mesmo tamanho, se escolher o barco o papel deverá ser em forma de um 

retângulo. Se quiserem podem acessar o vídeo para dobradura da raposa 

https://youtu.be/rCnwP-5iLJ8, ou vídeo para o barco https://youtu.be/CPrdggN48-c.  

 

SEGUNDA ATIVIDADE  

Para a segunda atividade vamos usar a imaginação, você deverá seguir as orientações da página 

51, caso não tenha papeis coloridos, pode colorir alguns papeis para usar ou folhas de revistas 

velhas, encartes de promoções, o que você tiver disponível em casa, lembrando que as formas 

geométricas de papel devem ser rasgadas a mão e não com tesoura.  
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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. 

 

Em caso de dúvida estarei postando o vídeo no grupo. 
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