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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO  
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PROFESSORA: ROSENI MOCELIN  

TURMA: 5 º ANO 

DISCIPLINA: ARTE  

 

ATIVIDADES DE ARTE DO 5º ANO DO DIA 07 DE JUNHO À 18 DE JUNHO 

TEMA: A ARTE E A NATUREZA 

OBJETIVOS:   

 Desenvolver a percepção sobre a natureza; 

 Incentivar a criação de pinturas e composições a partir da natureza; 

 Explorar técnicas e procedimentos artísticos  

 Conhecer e debater sobre os costumes das festas juninas: vestimentas;  

 

1º PRIMEIRA ATIVIDADE:  

 Realizar a leitura sobre a Natureza Morta na página 22 da apostila.  

 Fazer a atividade da página 23, lembrando de destacar o visor na página 149 da 

apostila.  

2° SEGUNDA ATIVIDADE:  

 Fazer a leitura das páginas 24,25 e 26 sobre Natureza e a Imaginação.  

 Desenhar uma paisagem na apostila página 27 e depois pintar com tina guache 

diluída em água, fazendo assim uma pintura com a técnica aquarela.   

3° TERCEIRA ATIVIDADE:  

 Confeccionar um boneco de papel higiênico em comemoração à festa de São 

João.  

 Materiais: Um rolo de papel higiênico, cartolina, papel colorido/revista, canetinha 

preta, cola, um palito de picolé e tesoura.  

 Passo a passo:  

 Cortar uma tira retangular da cartolina e colar na parte superior do rolo de 

papel higiênico; 
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 Cortar tirinhas finas de papel colorido e 

colar por dentro do rolo papel higiênico 

formando os cabelos; 

 Fazer dois furos nas laterais do rolo e 

colocar o palito de picolé, formando os 

braços.  

 Recortar pedaços pequenos de papel 

colorido/ revista e fazer os remendos 

colando no rolo de papel higiênico e 

decorando com a canetinha; 

 Para finalizar cole a forminha de docinho 

como chapéu e faça os olhos, nariz e boca 

com a canetinha.  

 

 


