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Conhecimento e Diversão 

Atividade 22 

Brincadeira de Roda 2  

Na atividade anterior nós aprendemos e 
brincamos de roda, lembra? 
 
Vários artistas já representaram por meio 
de sua arte as brincadeiras de roda. 
 
Observe algumas obras de arte que 
retrataram essas brincadeiras: 
 



Antonio Batista de Souza, conhecido como 
Antonio Poteiro, nasceu no ano de 1925, em 
Portugal e migrou com sua família para o Brasil 
em 1926. 
 
Antonio Poteiro herdou do pai a técnica e a 
sensibilidade iniciando suas atividades como 
ceramista. Antes de seguir definitivamente no 
campo artístico atuou em outras profissões 
como, porteiro, vigilante, servente e 
administrador. No entanto, sempre voltava a 
executar o ofício de ceramista.  
Suas telas e cerâmicas são repletas de 
pequenas figuras de casas, animais, riachos, 
pessoas e detalhes ornamentais.  



Agora vamos conhecer outros artistas que também trabalharam o tema Ciranda. 
Milton Dacosta e J. Borges.  

Milton Dacosta nasceu em 

Niterói, Rio de Janeiro, em 19 

de outubro de 1915. Pintou 

composições figurativas, 

paisagens e trabalhou como 

ilustrador de livros. Observe 

suas obras: 

 



“Roda”, Óleo sobre tela, 1942 - Milton Dacosta 
 



José Francisco Borges 
(Bezerros, Pernambuco, 
1935). Artista popular, 
xilogravador e poeta. 
Realiza diversas 
atividades: é marceneiro, 
vendedor ambulante, 
pintor de parede, oleiro, 
etc. 

“Ciranda de animais”, Xilogravura – J. Borges 
 



“Ciranda dos Bichos”, Xilogravura – J. Borges 
 



Agora é a sua vez... 

Quantas referências de obras e artistas que trabalharam a ciranda, não é!!! 
 

Para a realização desta atividade você deverá realizar por meio do desenho e 
pintura, uma brincadeira de roda, uma ciranda. 
Poderá escolher se será de meninas, meninos e meninas, só de meninos, pessoas da 
família, de animais, ciranda de brinquedos... Você terá a liberdade para escolher os 
personagens dessa ciranda. Se precisar observar algum elemento para desenhar, 
pode e deve fazer. Podem usar o material que tiver, mas procurem ocupar toda a 
folha do papel e ao desenhar, procurem explorar as linhas, as formas e ao colorir 
explore as cores. 
 
Se você estiver realizando sua atividade em casa, lembre-se de levar sua produção 
para o seu professor ou professora de arte na semana seguinte, pois também iremos 
apreciar e conversar sobre ela. Será muito legal! 
 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

• (EF15AR24) Conhecer e experimentar jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e 

culturais.  
 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 23 

Ciro Fernandes nasceu em 1942 na Paraíba. 
Desenhista e gravador começou no mundo do 
desenho quando ainda era criança. Ciro se 
mudou para São Paulo aos 17 anos de idade, 
onde foi operário e desenhista de bois nos 
açougues da cidade. Mudou-se depois para o Rio 
de Janeiro e começou a fazer xilogravuras 
gratuitas para os poetas de cordel. 

Roda o Pião 

“Rodando pião”, Xilogravura, 1980 - Ciro Fernandes 



Sua arte é variada, mas está voltada especialmente no mundo da literatura de 
cordel e, sobretudo na cultura nordestina.  
 
Observe outros artistas que também representaram o pião em suas obras. 

Retrato de Auguste Gabriel Godefroy – 1741 Obra de Ricardo Ferrari - 2010 



“Pião” - Joubert Pantanero “Menino com pião” - Reynaldo Fonseca 



Você sabia que o pião é um dos brinquedos mais 
antigos já inventados em todo o mundo? 
 



Antigamente os piões eram 
feitos também de madeira, 
pedra, couro, metal e osso. 
Os piões mais comuns são feitos 
de plástico ou de madeira e 
giram apenas com a força dos 
dedos (sem o auxílio de cordas 
ou molas), até pararem. Quanto 
mais rápido o pião estiver 
girando, mais equilibrado ele 
fica.  



Os romanos e gregos já 
utilizavam os piões e 
registraram essa brincadeira 
por meio de desenhos e 
pinturas em jarros e vasos, 
mas a China e o Japão que 
foram os responsáveis por 
sua introdução e 
popularização no mundo 
todo.   



Existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos que passaram de geração 
em geração. Hoje, essas brincadeiras fazem parte da cultura do nosso povo e 
marcam os períodos por aqui vividos, como é o caso do pião. 
  
Observe outros exemplos a seguir. 





Agora é a sua vez...  
 

Que tal confeccionar seu próprio pião?! 
Na atividade de hoje você irá criar seu próprio pião usando objetos que tiver em 
casa ou na escola, como papel, palitos de dente, de churrasco, papelão, tampinhas 
de garrafa pet, tampinha de detergente, fitas e o que achar necessário. 
  
Segue abaixo, alguns piões confeccionados com diversos materiais. 



Depois de pronto brinque com seu próprio pião caseiro e lembre-se de levar 
para o seu professor ou professora de arte na semana seguinte, pois todos irão 
apresentar o seu. 
 

Se você estiver presencialmente na escola, iremos apreciar os piões e brincar 
cada um com o seu.  
 
 

Será bem divertido! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar a construção como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, espaço, 

movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) 

 (EF01AR04) Experimentar  a construção fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF15AR23) Conhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

 (EF15AR24) Conhecer  e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de 

diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 (EF15AR25B) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 24 

Você sabia que é possível fazer música com qualquer 
coisa? 
Não é preciso ter instrumentos musicais para 
inventar uma música, com seu próprio corpo ou com 
objetos da sua casa é possível criar um som super 
legal. 
No Brasil existem vários grupos musicais que 
misturam elementos da cultura popular, música, 
dança e teatro, como: Palavra Cantada, Grupo 
Tiquequê, Grupo Triii, Grupo Badulaque 
e Barbatuques. 

Corpo Sonoro 



Hoje vamos conhecer o Grupo Barbatuques!  
  
Utilizar o corpo como instrumento musical é a proposta essencial do grupo. 



Fundado em 1995, o grupo musical paulistano desenvolveu ao longo de sua 
trajetória uma abordagem única da música corporal através de suas composições, 
técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. 
Sua forma inovadora de fazer música e as inúmeras possibilidades de 
extrair os sons do corpo tornaram o grupo reconhecido e atuante tanto no meio 
artístico quanto educacional.. 



Hoje vamos conhecer uma apresentação do grupo Barbatuques.  

Você irá experimentar uma canção com gestos propostos pela própria letra: 
  

Jogo do Tum Pá 
https://www.youtube.com/watch?v=37OP-SOe9dY 

about:blank
about:blank
about:blank


Agora é a sua vez...  

 

Você já conhecia esta canção? 
Que tal cantar e dançar esta música explorando o corpo... 
Preste atenção nas palmas, no bater dos pés, no estalar de dedos, e outras 
percussões corporais. 
Iremos escutar e explorar esta canção. 

  
Para quem estiver em casa: 
1. Você  ouviu a canção? (     ) Sim (     ) Não 
2. Conseguiu explorar os sons com seu próprio corpo?   (     ) Sim (     ) Não 
3. O que achou desta exploração? Pintar o rostinho da sua resposta. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Música 
  

 (EF01AR13) Conhecer, experimentar e apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, inclusive 

aquelas presentes em seu cotidiano. 

 (EF02AR14) Perceber, explorar e identificar intensidade, altura, duração por meio de brincadeiras, canções e 

práticas diversas de execução e apreciação musical. 

 (EF02AR15) Explorar e perceber o próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal) como fonte sonora. 

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 25 

ERA UMA VEZ... 
 
Com certeza, você já 
ouviu essas três palavras 
antes. Sobretudo 
quando se trata de 
contos de fada ou 
histórias. 

Criando Personagens e Histórias 



Agora é a sua vez... 

  
Vamos criar alguns personagens?  Você deverá criar pelo menos dois 
personagens para que possa ter um diálogo na sua história. Também poderá 
criar e acrescentar outras coisas como: casa, bicicleta, carro, objeto, bichinhos 
e o que desejar, para fazer parte da sua história. 
  
Para criar seus personagens você vai precisar de papel para desenhar, tesoura 
para recortar, materiais para pintar e um palito de madeira ou canudinho feito 
com papel como suporte para colar atrás dos personagens. 
 
Brinque bastante com todos  os personagens que criou, invente várias histórias 
com todos eles. Depois de brincar de inventar histórias, que tal contar essas 
histórias para alguém da sua casa?  
 



 

Se você estiver presencialmente na escola, iremos apreciar suas criações e ouvir 
algumas histórias. 
 

Olha aqui abaixo  para te ajudar a criar seus personagens... Use sua imaginação! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Teatro 
  

 (EF15AR18) Conhecer e apreciar diferentes formas teatrais presentes em seu cotidiano (inclusive as veiculadas 

em diferentes mídias, como TV e internet, e em espaços públicos),  cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.  

 (EF01AR19A) Compreender o que significa teatralidade.  

 (EF01AR21) Experimentar a imitação e o faz de conta, a partir de diferentes estímulos como objetos, bonecos, 

brinquedos valorizando a diversidade de produções, culturas e vivências. 

 (EF15AR23) Conhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas.  
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 26 

Voa voa passarinho! 

Você conhece a artista Angela Leite? 
Vou contar uma historinha sobre ela. 
 

A Angela nasceu em 1950, lá no Rio de Janeiro e 

desde 1968 seus trabalhos em arte, está muito 

ligada ao meio ambiente...  “A artista plástica Angela 

Leite há décadas estuda suas delicadezas, suas 

minucias para divulga-las e ajudar a protegê-las 

através de sua arte insuperável.” 



Fotografia de um pássaro Bicudo 
Esta é uma xilogravura da Angela Leite,  
chamada Bicudos.  



Bicudo (Sporophila maximiliani) é uma ave originária da América do Sul e Central, 
que pode ser encontrado em regiões alagadiças nas áreas isoladas pelos estados do 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 
É conhecida por seu canto harmonioso, similar ao som de uma flauta, e por seu 
grande bico resplandecente, do qual se origina o seu nome. 
  
Na natureza, por viverem em regiões vastas de grande quantidade de água e capim, 
os bicudos se alimentam de sementes de capim-navalha (tiririca). 
Devido ao uso de agrotóxicos nas plantações de arroz, que é um dos seus alimentos 
favoritos, à sua caça predatória e o tráfico ilegal da espécie, atualmente os bicudos 
encontram-se ameaçados de extinção e são comercializados apenas aos criadores 
que estão legalmente registrados pelo IBAMA. 
  
Por estarem ameaçados de extinção, que a artista Angela Leite fez esta obra  
para divulgar e ajudar a preserva-los. 



Agora é a sua vez... 

  

Vamos fazer um trabalho pensando na preservação dos pássaros? Para esta 

atividade vamos contar com as imagens do trabalho da Estéfi Machado (mãe, 

designer, mãe, fotógrafa, mãe, ilustradora, mãe e muito crafiteira) e de alguns 

materiais como: Papelão fino, pregador de roupa (melhor o feito de madeira), 

palito de dente, pedacinho de arame, cola, tesoura, canetinha hidrocor, folhas 

de árvores e ou plantas.  

 

Para fazer os pássaros, vamos ver como a Estefi fez? Gostou? Agora pode criar 

o seu pássaro e mãos à obra.  

  





Você poderá criar vários pássaros e brincar com seus familiares, mas não se 
esqueça de levar para seu professor ou professora de arte na semana seguinte. 
 

Para quem estiver no presencial na escola, iremos apreciar os pássaros e depois 
montar uma grande exposição com todos os pássaros. Ficará muito bacana e 
alegre!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar o desenho e a construção como modalidades das artes visuais, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético. 

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade,  etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho e a construção,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 

instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF15AR23) Conhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

  


