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colocar arte



VAMOS RECEBER
A PRÓXIMA ESTAÇÃO
COM ATIVIDADES
DE ARTES PLÁSTICAS
E DE FORMA BEM
DESCONTRAÍDA?



EDUCAÇÃO INFANTIL



Depois de colar o tronco na folha, faça carimbo com 
as mãos das crianças como se fossem as folhas das 
árvores. Antes de colar o tronco pode fazer uma
textura com lixa grossa e giz de cera.

•

•Em papel pardo faça o desenho de um 
tronco, recorte e cole em uma folha de 

fundo branco. Pegue tinta guache
nas tonalidades das folhas secas

características da estação.



Utilize as mãos e os pés como carimbos 
para simular folhas e troncos, 
principalmente com as turmas
dos berçários. 

•



1° ANO



Providencie tinta guache em cores da estação, 
esponjas de lavar louça cortada em quadradinhos 
e moldes de troncos em uma matriz.

No tronco, faça pintura a dedo com tinta marrom, 
e, para as folhas, faça das esponjas carimbos 
misturando as tonalidades e aplicando
nos galhos dos troncos.





2° ANO



2° ANO

• Pegue uma 
cartolina e divida ela
em quatro quadros.

• Peça que desenhem em cada 
quadro o tronco de uma árvore. 



• Distribua folhas de color set e peça 
que piquem as folhas em quadradinhos, 
conforme o tamanho dos quadros e 
troncos desenhados.

As crianças vão preencher os galhos dos 
troncos com os quadradinhos coloridos 

conforme as cores da estação.

 Veja o exemplo:





3° ANO



Utilizando tinta guache marrom, pinte da 
mão até a metade do antebraço do aluno
e pressione em uma folha como um
carimbo (peça que levem um pacote
lenço umedecido para retirar a tinta que 
sobra depois). Depois, usando tinta guache
e as pontas dos dedos, faça as folhas da 
árvore com carimbo dos dedos.





4° ANO



Utilizando folha branca e giz de cera, peça que pintem 
toda a folha com tiras coloridas e sequenciadas.
Em uma folha de color set preta, desenhe folhas típicas 
da estação e peça que cortem as mesmas deixando 
elas vazadas na folha preta.  

Cole a folha preta por cima da 
folha que foi colorida.
Faça uma moldura e exponha.





5° ANO



Para este ano de ensino, reúna a turma em 
pequenos grupos e peça que construam cartazes 
com dizeres, curiosidades, cuidados com a 
saúde, fatos que ocorreram durante a estação e 
espalhem pela escola. 

Depois, monte um pequeno vídeo sobre 
os dados colhidos, com um script bem 

legal e encaminhe para ser colocado nas 
mídias sociais da escola.
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