
                     PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ 
                         SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO 

Atividades de ARTE – 1º Ano 
Setembro / 2021 

 
 

 

Escola  ___________________________________________________________________ 

Professor (a) de Arte ________________________________________________________ 

Aluno (a) _________________________________________________________________ 

1º Ano ________ 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 27 

Olhar da Natureza  Hoje iremos conhecer a artista Laura 
Lydia.  
Laura é formada em Artes Plásticas e 
desenvolve trabalhos que envolvem 
desenho, gravura, fotografia e 
intervenções urbanas. Ela nasceu na 
Espanha, mas vive no Brasil, onde 
realiza seu trabalho, com o projeto 
Ervas SP, que consiste na identificação 
da vegetação urbana das ruas 
 de São Paulo. 



Com um olhar atento Laura, 
fotografa e registra a natureza 
que apesar das construções, 
floresce e sobrevive entre as 
frestas do concreto, colorindo 
de verde o cinza das cidades. 



Em sua pesquisa Laura sai pela cidade de São 

Paulo a procura de ervas daninhas, pequenas 

plantas que nascem em lugares improváveis 

em meio as construções de uma das maiores 

cidades do mundo. Ao encontrá-las, a artista 

pinta o local próximo de branco, como se fosse 

sua folha, e ali mesmo recria por meio do 

desenho e da pintura sua versão daquela 

planta, além de escrever ao lado seu nome 

científico.  



Com isso os cidadãos mais 
observadores podem conhecer 
um pouco mais sobre essas 
espécies tão comuns, que muitas 
vezes passam despercebidas 
devido a rotina e correria do dia a 
dia, além de destacar a 
importância da natureza em 
nossas vidas e a falta que ela nos 
faz. 





Agora é a sua vez... 

Na atividade de hoje, vamos procurar pequenas plantas que possam estar presentes 
a nossa volta e muitas vezes não percebemos.  
 

Se você estiver realizando as aulas de casa, observe no quintal, na calçada, ou outros 
espaços, pequenas plantas que possam existir. Se você voltou para as aulas 
presenciais, observe as calçadas, no percurso entre sua casa e a escola, no pátio ou 
em outros cantos da escola. 
 

Ao encontrar uma ou mais plantas, faça um desenho de observação, repare que tipo 
de linhas possui, suas texturas, diferentes tonalidades, tudo que puder notar, 
buscando representá-las com bastante detalhes.  
 

Caso não encontre nenhuma planta, lembre de um local da escola que você gostaria 
que tivesse alguma e a desenhe.  



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. 

• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.  

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



Conhecimento e Diversão 

Atividade 28 

Você já ouviu falar dos Irmãos Grimm? 
Jacob e Wilhelm, foram importantes 
escritores e poetas alemães, 
responsáveis por escrever e espalhar 
diversas fábulas e contos pelo mundo 
todo. Num tempo em que nem todos 
sabiam ler e escrever, eles viajavam de 
vilarejo em vilarejo ouvindo as histórias 
que o povo contava e foram registrando 
tudo em seus cadernos. 

Meu  Conto 



De tanto ouvir histórias, logo eles passaram a inventá-las e hoje 

são tidos como um dos principais nomes da literatura infantil 

mundial. 

Foram eles que escreveram João e Maria, Cinderela, Rapunzel, 

Branca de Neve, Os músicos de Bremen, Chapeuzinho Vermelho e 

muitos outros. 

Muito provavelmente você já ouviu ao menos uma dessas 

histórias, algumas, você conheceu por meio de livros, outras por 

adaptações em filmes, ou ainda contadas oralmente por seus 

familiares. 



Mas você sabia que é possível inventar novos finais para as histórias? 
Vários escritores fizeram isso e modificaram as histórias, veja alguns exemplos a 
seguir: 



Agora é a sua vez...  
 
 

Na atividade de hoje, você deverá escolher alguma história conhecida e 
imaginá-la diferente.  
Solte a imaginação e por meio do desenho e pintura crie uma nova capa para 
essa história diferente que você imaginou. 
  
Depois de pronto, mostre sua atividade para os colegas e seu professor ou 
professora de arte. 
  
Você e os colegas poderão conversar sobre a capa que criaram e brincar de 
descobrir quais foram os títulos originais utilizados para as criações. Se você 
estiver em casa, poderá contar para seus familiares.  
  
Vai ser 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. 

• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.  

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

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 29 

A lenda tradicional trata a Cuca como 

uma mulher bem velha, magra e 

corcunda, que possui a pele bastante 

enrugada e cabelos brancos. Essa 

descrição da Cuca fez com que ela fosse 

encarada em muitos locais do país como 

uma verdadeira bruxa conhecida por 

realizar malvadezas. 

Olha a Cuca!!! 



A artista Tarsila do Amaral 

imaginou em uma de suas 

obras a Cuca, conhecida 

como uma espécie de bruxa 

com corpo de jacaré, 

observe que diferente a 

verão dessa artista. 



Apesar de presente no folclore brasileiro, a Cuca não é necessariamente uma 

lenda surgida aqui. A Cuca é originada do sudoeste da Europa e estava presente 

na cultura popular tanto de portugueses quanto de espanhóis e era conhecida 

pelos nomes de Coco e Coca. 



A lenda da Cuca era contada de 

diferentes maneiras. Na Espanha, com a 

forma de um dragão; na região da Galícia, 

acreditava-se que a Cuca saía pelas ruas 

para fazer maldades. Em geral, tanto em 

Portugal como na Espanha, acreditava-se 

que a Cuca poderia ser um “tipo” de 

bicho papão. 

Livro - Manu e a Cuca de Juan Chaveta 



Em todos os casos, a Cuca era uma criatura feiosa, assustadora e 

que ficava à espreita das crianças nos telhados das casas, 

impedindo-as de dormir e aguardando uma oportunidade para 

assustá-las. A lenda da Cuca até gerava canções populares que 

eram cantadas para as crianças, como: 

  

Vai-te, Coca, sai daqui 

para cima do telhado; 

deixa dormir o menino 

o seu sono sossegado. 

  



A forma tradicional pela qual a lenda da 

Cuca ficou conhecida na cultura popular 

brasileira é a de uma velha enrugada de 

cabelos brancos e corpo encurvado, graças 

ao escritor Monteiro Lobato, em seus 

livros do Sítio do Pica-pau-amarelo, 

popularizou a Cuca como um ser que 

possuía a forma de um jacaré com cabelos 

loiros. A história de Lobato ainda 

apresentava que a Cuca somente dormia 

uma noite a cada sete anos, além de ser 

uma figura má, assim como se popularizou 

em nosso folclore. 



Agora é a sua vez...  

 

Como você conheceu um pouco da história da Cuca, pode perceber como ela é 
representada de diferentes maneiras por cada cultura.  
Com os materiais de desenho disponíveis como: papel sulfite, canetinha, lápis de 
cor, lápis grafite e outros... Solte a imaginação e crie a sua própria versão da Cuca. 
 

• Como seria a Cuca nos dias de hoje? 
• Será que ela poderia ter uma forma de outro animal? Qual seria? 
• Como seria o seu cabelo, suas mãos e seus pés?  
• Que meio de transporte ela utilizaria? Ela tem acessórios? 

 

Depois de pronto mostre seu desenho para o seu professor ou professora de arte, 
também podem apreciar a criação de cada um se estiverem na escola. 
  
Bom trabalho! 



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. 

• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.  

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



Conhecimento e Diversão 

Atividade 30 

Você sabia que é possível fazer um 
teatro com objetos dos dia a dia?!  
Hoje vamos conhecer um pouco 
sobre o Teatro de Objetos.  
Observe algumas cenas onde os 
atores contam histórias por meio 
de objetos. 

Vamos dar vida aos objetos? 







Hoje você irá escutar uma história. Preste bem atenção e imagine como será que 
são os personagens... 
 
 O áudio será apresentado pelo professor ou professora de arte. 
 
Para quem puder, pode assistir ao vídeo da história. 

Rá-Tim-Bum: Contadores de Histórias - A aranha, o grilo e o jacaré 
https://www.youtube.com/watch?v=xfv4U0V2PCk 

 
 

• O que você achou dessa história? 
• Para quem ouviu o áudio, que objetos você utilizaria para representar os 

personagens? 
• Para quem conseguiu assistir o vídeo, por que a contadora de história 

escolheu estes objetos para representar os personagens? 



Agora é a sua vez... 

  
Que tal contar uma história utilizando objetos? 
 

A ideia é usar objetos do dia a dia como: lápis, borrachas, fitas adesivas, 
régua, estojo, elementos da natureza, como pedras, gravetos, folhas... 
Vamos lá, você é criativo! 
 

Caso não esteja na escola poderá utilizar objetos disponíveis em sua 
casa, como: colher, brinquedos, vasilhas, copos de plástico, entre 
outros. 
 

Depois conte, em roda de conversa, como foi sua experiência ao criar 
sua história com objetos. 

 



  Se você realizou a atividade em casa: 

1. Você  gostou da atividade? (     ) Sim (     ) Não 
 

2.   Conseguiu criar com os objetos que tinha em casa? (     ) Sim (     ) Não 
 

3.    Quais os objetos que usou? (pode pedir ajuda de um responsável, para 

escrever para você, caso precise) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

4. Sua história tinha um título?      (     ) Sim     (     )Não. 
 

5. Qual o título? ________________________________________________ 
 

6.     O que achou desta exploração? Pintar o rostinho  da sua resposta. 



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. 

  


