
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
EMEB JORGE AMADO 

ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – 2º ANO – CICLO 1 

 

Atividade remota para os 4º anos - semana de 01/06 até 05/06 

 

 

 Aos educandos e suas famílias, 

 Em vista da prorrogação em função da atual situação da pandemia Covid-19, as 
aulas permanecerão suspensas em nosso Município. Daremos continuidade aos 
processos de aprendizagem e para isso, estamos disponibilizando atividades específicas 
para o 2º ano. 
 Algumas atividades envolverão registros, que poderão ser realizados no caderno, 
para melhor organização e posteriormente serem vistas por nós, professoras. 
Ao retornar a escola, vocês alunos, deverão trazer os materiais e atividades realizadas 
nesse período. 
 
 
Observação: As atividades devem ser realizadas em um caderno do KIT 
entregue na semana anterior à suspensão das aulas (as atividades 
de leitura diária também, no mesmo caderno) que serão de reposição devido à pandemia 
do Coronavírus. 
 

 

PORTUGUÊS 

 

Objetivos:  

 

 Ler e interpretar textos; 

 Ampliar a consciência fonológica 

 Reconhecer as rimas 

 Desenvolver o prazer na leitura do gênero textual poema 

 Trabalhar a ordem alfabética 
 
 

Contextualização: Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe outro poema do 
Vinícius de Moraes. Espero que gostem! Só para lembrar, o cabeçalho deve ser feito 
todos os dias e não precisa ser um para cada matéria. Se no dia 01 de julho vocês 
fizeram português, interdisciplinar e matemática no mesmo caderno, pode ser um 
cabeçalho só. Se estiverem usando um caderno diferente para cada atividade, então 
deverão fazer um cabeçalho para cada matéria... 
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ATIVIDADES: LEIA A POESIA A SEGUIR: 

AS BORBOLETAS 

 

BRANCAS 
AZUIS 

AMARELAS 
E PRETAS 
BRINCAM 
NA LUZ 

AS BELAS 
BORBOLETAS. 

 
BORBOLETAS BRANCAS 

SÃO ALEGRES E FRANCAS. 
 

BORBOLETAS AZUIS 
GOSTAM MUITO DE LUZ. 

 
AS AMARELINHAS 

SÃO TÃO BONITINHAS! 
 

E AS PRETAS, ENTÃO... 
OH, QUE ESCURIDÃO! 

Vinícius de Moraes 
 

Imagem: https://br.pinterest.com/pin/333970128589672192/ 

 
SUGESTÃO: Gostaram? Que tal ouvir a versão musical deste poema na voz da Adriana 
Partimpim? https://www.vagalume.com.br/adriana-partimpim/as-borboletas.html 
 
 
1) Agora nós vamos separar as sílabas das palavras. Primeiro vocês vão ler a palavra e 

prestar atenção em quantas vezes abrem a boca para falar. Depois vão escrever 

separadamente cada pedacinho, como no modelo abaixo: 

  

 BORBOLETA S   

 BRINCAM 

 BRANCAS 

 AMARELAS 

 PRETAS  

 AZUIS 

 LUZ 

 

BOR BO LE TAS 

https://br.pinterest.com/pin/333970128589672192/
https://www.vagalume.com.br/adriana-partimpim/as-borboletas.html
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2) Procure no texto as palavras que rimam com as palavras abaixo: 

 

Brancas: __________________ 

Azuis:_____________________ 

Amarelinhas:_______________ 

Então:____________________ 

 

3) Vamos escrever frases? Observe as imagens e escreva uma frase a seu respeito como 

no modelo: 

 

    MODELO:   FLORES TRAZEM ALEGRIA AO LAR 

 _________________________________ 

___________________________ 

                ___________________________ 

 
 

4) Organize as palavras em ordem alfabética: 

 
Pretas 
Azuis 
Brincam  
Francas 
Luz 
Escuridão 
 

5) Você conhece outra música sobre borboletas? Conhece? Que bom! Escreva a letra em 

seu caderno: 

 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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6) Copie as frases a seguir em seu caderno, separando  as palavras corretamente: 

 

BRANCASAZUISAMARELASEPRETAS 

 

 
    

 

BRINCAMNALUZASBELASBORBOLETAS 

 

 
     

 

BORBOLETASBRANCASSÃOALEGRESEFRANCAS 

 

 
     

 

BORBOLETASAZUISGOSTAMMUITODELUZ 

 

 
     

 

ASAMARELINHASSÃOTÃOBONITINHAS! 

 

 
    

 

EASPRETAS,ENTÃO...OH,QUEESCURIDÃO! 

 

 
      

 

 

7) Copie as frases abaixo em seu caderno, depois ligue cada borboleta à sua qualidade: 

 

BORBOLETAS AZUIS                                           SÃO ALEGRES E FRANCAS 

BORBOLETAS PRETAS                                        SÃO TÃO BONITINHAS 

BORBOLETAS BRANCAS                                     QUE ESCURIDÃO! 

BORBOLETAS AMARELINHAS                             GOSTAM MUITO DE LUZ 
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8) Vou começar a escrever uma história, mas preciso da ajuda de vocês para terminar, tudo 

bem? Caprichem no final! 

 
A borboleta Joana 
 

Joana era uma linda borboleta amarela. Ela gostava muito de cantar, dançar e voar 
pela cidade de Diadema. 

Certo dia enquanto voava sob as árvores da Praça da Moça apareceu um menino 
narigudo e rabugento. Correu atrás de Joana que voava desesperadamente tentando 
fugir. 

Neste momento _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

9) Agora faça em seu caderno um lindo desenho sobre a nossa história 
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MATEMÁTICA 

OBJETIVOS: 

 Compreender a ideia de retirar, subtrair; 

 Realizar cálculo mental e estratégia de cálculo; 

 Realizar a subtração na reta numérica; 

 Utilizar o raciocínio lógico para resolver problemas. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Essa semana, vamos relembrar um pouco a ideia de retirar e diminuir, para isso vamos pensar 
um pouco nesses probleminhas. Depois continuaremos com o Jogo do Boole. Espero que gostem!  

Dica: Faça o cabeçalho todos os dias no caderno. 
Realize 2 exercícios por dia. 

 
ATIVIDADES 

 

1) DEPOIS DA AULA UM ÔNIBUS ESCOLAR LEVA 12 
CRIANÇAS PARA CASA. NA PRIMEIRA PARADA 
DESCEM 4 CRIANÇAS. RESPONDA: 

 

imagem Pinterest 

A) INICIALMENTE, QUANTAS CRIANÇAS ESTAVAM NO ÔNIBUS? 
________________ 

 

B) DEPOIS DA PRIMEIRA PARADA, QUANTAS CRIANÇAS PERMANECERAM NO 
ÔNIBUS? ____ 

 

 

ESTRATÉGIA: (a estratégia é o registro da operação, pode ser por desenho, 
risquinho ou conta.)                                                                              

 

2) JOÃO E SEUS AMIGOS FORAM JOGAR BOLICHE. VEJA OS PINOS QUE ELES 
VÃO TENTAR DERRUBAR CADA UM NA SUA VEZ. 

 

IMAGEM: https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-1236124437-jogo-de-pinos-de-boliche-profissional-bola-_jm 

https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-1236124437-jogo-de-pinos-de-boliche-profissional-bola-_jm
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A) QUANTOS PINOS HÁ NO TOTAL?__________________. 

 

B) JOÃO DERRUBOU 6 PINOS. QUANTOS RESTARAM EM PÉ? ______________. 

 

C) EM SUA JOGADA, BEATRIZ DERRUBOU 10 PINOS. QUANTOS FICARAM EM 
PÉ?___________________. 

 

D) NA SUA VEZ, CLARA DERRUBOU 2 PINOS. QUANTOS FICARAM EM PÉ? 
____________________. 

  

E) SABENDO QUE QUEM DEIXAR MENOS PINOS EM PÉ GANHA A RODADA, 
QUEM GANHOU ESSA RODADA? 

__________________________________________________________________ 

 

SUBTRAÇÃO (LEIA E DISCUTA COM SEUS FAMILIARES) 

MARIA COMPROU 15 FIGURINHAS PARA COLAR EM SEU ÁLBUM, MAS 6 
VIERAM REPETIDAS. QUANTAS FIGURINHAS ELA PODE COLAR EM SEU 
ÁLBUM? 

ESTRATÉGIA: 

15 – 6 = 9     (lemos: quinze menos seis igual a 9.) 

RESPOSTA: ELA COLOU 9 FIGURINHAS. 

 

EM MATEMÁTICA O SINAL – INDICA SUBTRAÇÃO. DEVEMOS TIRAR A 
QUANTIDADE QUE VEM DEPOIS DELE. 

 

ATIVIDADE: 

(Pegue uma quantidade de feijões para realizar as operações e agora copie no 
caderno) 

 

3) UTILIZE A QUANTIDADE DE FEIJÕES PARA FAZER AS OPERAÇÕES: 

 

A) 15 – 8= ____ (DICA: separe 15 feijões depois tire 8 e conte quantos sobraram.) 

B) 12 – 4 =  ________ 

C) 13 – 9 =  ________ 

D) 18 – 12 = _______ 

E) 11 – 10 = _______ 

F) 15 – 12 =  _______  
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4)  COPIE AS RETAS NUMÉRICAS EM SEU CADERNO E FAÇA AS 
SUBTRAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM: https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/11/reta-numerica-adicao-e-subtracao.html 

 

5) DESAFIOS 

COM BASE NAS INFORMAÇÕES A SEGUIR  DESVENDE AS SITUAÇÕES. A  
PRIMEIROA HISTÓRIA É UM MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/11/reta-numerica-adicao-e-subtracao.html
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             RESPOSTA: 

1. CEBOLINHA PASSEIA COM MINGAU E COME MAÇÃ. 

2. MAGALI ESTÁ COM MONICÃO E COME SANDUÍCHE. 

3. MÔNICA BRINCA COM FLOQUINHO E COME HAMBURGUER. 

 

AGORA FAÇA A RESPOSTA NO SEU CADERNO PARA AS HISTÓRIAS 4 E 5. 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO:  

https://br.ixl.com/math/2-ano/subtraia-um-n%c3%bamero-de-um-d%c3%adgito-de-um-
n%c3%bamero-de-dois-d%c3%adgitos-sem-reagrupar 

 

FONTES: 

           Alfabetização Matemática, Projeto Lumirá, 2º ano. São Paulo, Ática, 2015. 

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/03/jogos-boole-turma-da-monica.html  

         https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/11/reta-numerica-adicao-e-subtracao.html 

 

https://br.ixl.com/math/2-ano/subtraia-um-n%C3%BAmero-de-um-d%C3%ADgito-de-um-n%C3%BAmero-de-dois-d%C3%ADgitos-sem-reagrupar
https://br.ixl.com/math/2-ano/subtraia-um-n%C3%BAmero-de-um-d%C3%ADgito-de-um-n%C3%BAmero-de-dois-d%C3%ADgitos-sem-reagrupar
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/03/jogos-boole-turma-da-monica.html
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/11/reta-numerica-adicao-e-subtracao.html
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INTERDISCIPLINAR 

 

OBJETIVOS (ler): 

 Enriquecer o vocabulário e desenvolver mais conhecimento sobre o tema proposto; 

 Estimular a leitura, a escrita, o diálogo, a observação e as interpretações (textual imagética e 
artística); 

 Introduzir a reflexão sobre o conceito da passagem do tempo; 

 Utilizar da exposição de alguns exemplos de relógios e uma breve apresentação de fatos 
históricos. 

DICAS DE ESTUDOS (ler): Estamos enfrentando um momento delicado e precisamos seguir as 
determinações oficiais das lideranças civis, para evitar que o Coronavírus se espalhe ainda mais. 
No entanto, durante o período de isolamento social é importante que os alunos continuem 
estudando. Organize o tempo. O período de quarentena não é férias! Os responsáveis pelas 
crianças devem organizar os devidos horários para os estudos, marcados de segunda a sexta 
(como na escola) e outras horas para se divertir e descansar. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO (ler): Alunos, vocês já aprenderam sobre a observação da natureza e, 
também, sobre as mudanças que acontecem à nossa volta. Nessa aula teremos o tema 
relacionado à passagem do tempo e o quanto isso influência as nossas vidas. Boa aula! 

 

ATIVIDADES 

1ª ATIVIDADE (ler e dialogar): POEMA. 

Dica: ajude o aluno na leitura se precisar. Converse com o aluno sobre a leitura e as dúvidas que 
apresentar. 

 

Fonte da imagem: acervo pessoal. 
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2ª ATIVIDADE (ler e dialogar): APRESENTAÇÃO DE ALGUNS TIPOS DE RELÓGIOS EM 
ÉPOCAS DIFERENTES. 

Dica: Ajude o aluno na leitura se precisar. Converse com o aluno sobre a leitura e as dúvidas que 
apresentar. Os significados das siglas são: a.C. (antes de Cristo), d.C. (depois de Cristo). 

 

RELÓGIO DE SOL 

 
https://escola.britannica.com.br/artigo/rel%C3%B3gio-de-sol/482602 

OS ANTIGOS EGÍPCIOS FIZERAM OS PRIMEIROS POR VOLTA DE 3.500 a.C. 

  

RELÓGIO DE ÁGUA  

 
https://aminoapps.com/c/tudo-sobre-ciencia/page/blog/clepsidra/1JZv_Gz5i6u0pawYm41n4B5n5PpL6K5J1qk 

SABE-SE QUE POR VOLTA DE 1.400 a.C. OS EGÍPCIOS JÁ UTILIZAVAM. 

 

RELÓGIO DE AREIA OU AMPULHETA 

   

 
https://www.pexels.com/pt-br/foto/ampulheta-areia-close-contagem-regressiva-39396/ 

APARECEU NA EUROPA MAIS OU MENOS A PARTIR DO ANO DE 1.500 d.C. 

  

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/rel%C3%B3gio-de-sol/482602
https://aminoapps.com/c/tudo-sobre-ciencia/page/blog/clepsidra/1JZv_Gz5i6u0pawYm41n4B5n5PpL6K5J1qk
https://www.pexels.com/pt-br/foto/ampulheta-areia-close-contagem-regressiva-39396/
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RELÓGIO DE BOLSO 

 
https://www.pexels.com/pt-br/foto/acessorio-antiguidade-arame-atas-277460/ 

COMEÇOU A CIRCULAR NO MUNDO POR VOLTA DO ANO DE 1.500 d.C. 

 

RELÓGIO DE PULSO 

   

https://www.pexels.com/pt-br/foto/assistir-aumento-bem-estar-close-2078268/ 

EM 1967 d.C. PASSOU A SER MAIS ACESSÍVEL PARA AS PESSOAS. 

 

RELÓGIO DIGITAL 

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_digital 

A SUA FUNCIONALIDADE APARECEU NOS ANOS DE 1975 d.C E É USADO ATÉ HOJE. 

 

3ª ATIVIDADE (reproduzir e dialogar): NA PRIMEIRA ATIVIDADE, DO POEMA, TRATA-SE DE 
UM RELÓGIO DE PONTEIRO. VOCÊ TEM ALGUM DESSE TIPO NA SUA CASA? FAÇA UM 
DESENHO. 

Dica: o cabeçalho só será necessário se ainda não fez no dia, fazer igual o da sala de aula. Para o 
desenho, usar uma folha sulfite ou uma folha do caderno, ajude o aluno se precisar. Caso o aluno 
não tenha esse tipo de relógio em casa, deverá basear-se na imagem da primeira atividade dessa 
aula. O responsável tem que ajudar a criança a ver a hora que está marcando para realizar o 
desenho. Calma! É só uma brincadeira e um desenho... Recomenda-se ser de forma leve e 
divertida!  

 

Responda:  

1) Que horas são? 
2) Em que lugar da sua casa fica esse relógio? 

 

 

 

https://www.pexels.com/pt-br/foto/acessorio-antiguidade-arame-atas-277460/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/assistir-aumento-bem-estar-close-2078268/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_digital
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: CAMPO MINADO 

Materiais sugeridos:  

 Lenço ou outro tecido para servir de venda. 

 Garrafas pet, latas, cadeiras, brinquedos, enfim todo material que tiver ao alcance da 
criatividade da criança. 

Objetivos: 

 Conhecer objetos, equipamentos e materiais que poderão servir de mina no jogo. 

 Organizar um campo minado de acordo com suas respectivas realidades. 

 Vivenciar o campo minado dentro das regras, aprendendo a jogar com os desafios, 
variações e construções propostas. 

Contextualização:  Olá alunos e familiares! 

 Sabemos que através das brincadeiras a criança aprende a seguir regras, experimenta 
formas de comportamento e se socializa, descobrindo o mundo ao seu redor.  Brincando as 
crianças podem vivenciar uma mesma situação várias vezes. 

 As brincadeiras das crianças deveriam ser entendidas como suas atividades mais sérias, 
pois através das brincadeiras conseguimos entender as crianças. A criança que tem uma infância 
feliz vira um adulto legal! 

Fonte: Portal do professor 

Descrição: 

1) Adaptar um local com mais espaço em sua casa. 

2) Espalhar as minas (garrafas, latas, cadeiras) enfim os objetos que você tiver disponível, 

organizados como um pequeno circuito. 

3)  Deixar uma cadeira no outro extremo do percurso montado para servir de linha de 

chegada. 

4) Vendar os olhos (pedir a ajuda de um adulto para não se machucar). 

 Observação: Se a brincadeira for realizada com apenas duas pessoas cada uma deverá 
passar pela mina enquanto o outro orienta (Para frente/ pare/ passo para direita / passo para 
esquerda) e depois os papeis invertem. Se a brincadeira for com mais pessoas divida em duas 
equipes. 

 A pessoa ou equipe que cumprir o objetivo sem encostar nas minas ou que encostar menos 
vezes e sentar na cadeira vence! 

 Faça um registro em folha avulsa com o nome dos participantes, tempo cumprido e o 
número de minas que encostou. 

  

 GUARDE ESSE REGISTRO PARA ME MOSTRAR FUTURAMENTE NO RETORNO AS AULAS 
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ARTES 

TEXTURAS 

OBJETIVOS: 

 Observar o ambiente que está ao redor. 

 Explorar diferentes materiais.  

 Explorar vivencias sensoriais. 

 Conhecer o artista Max Ernet e valorizar a sua contribuição para a história da Arte. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Olá criançada como vocês estão?? Que saudade que temos das nossas 
aulas e encontros! Na ultima atividade vimos os grafismos (desenhos com significados) indígenas 
do grupo Kadiwéu, lembram??  

 
Fonte: https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/pintura-corporal 

 

 Essas pessoas fazem desenhos e criam texturas, como a textura da pele da cobra, do 
casco do jabuti, das escamas de peixe, depende de qual significado eles querem. Vamos ver 
algumas texturas da natureza: 

Figura 1 

 
Fonte: https://i.pinimg.com/736x/b0/27/76/b027768343b356c9d44d33e52c218828.jpg 

Figura 2 

 

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/ad/0b/24/ad0b24ab5aedd2ce08737708384df4d1.jpg 

https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/pintura-corporal
https://i.pinimg.com/736x/b0/27/76/b027768343b356c9d44d33e52c218828.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ad/0b/24/ad0b24ab5aedd2ce08737708384df4d1.jpg
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Figura 3 

 

Fonte: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTkaN5c_IISBv1v8kUZgvDTFqRljDa4fePIXa1QplOVMhe_uInw&usqp=CAU 

Figura 4 

 

Fonte: https://live.staticflickr.com/4021/5169721790_64d6771bd1_z.jpg 

ATIVIDADE: Observando as imagens enumere com o número da figura correspondente: 

 

A) Casca de árvore__________ 

B) Casca da Jaca ____________ 

C) Folha___________ 

D) Folha seca____________  

 

 Como vimos, a textura está presente em tudo, pois é como se fosse a pele do objeto, como, 

parede , ralo de cozinha, madeira, a palma da mão, tecidos, etc... Podemos tocar nessas 

texturas e, com a mão, sentir se ela é lisa, rugosa, macia, áspera.  

Pergunte a alguém na as casa e responda:  

 

Qual é a textura de uma lixa de unha?__________________________________________ 

  

  Texturas podem ser feita a partir de desenho também ou da própria pintura. Vamos 

conhecer um artista chamado Max Ernest? 

 
Fonte:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Max_Ernst_1968.jpg 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTkaN5c_IISBv1v8kUZgvDTFqRljDa4fePIXa1QplOVMhe_uInw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTkaN5c_IISBv1v8kUZgvDTFqRljDa4fePIXa1QplOVMhe_uInw&usqp=CAU
https://live.staticflickr.com/4021/5169721790_64d6771bd1_z.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Max_Ernst_1968.jpg
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 Veja algumas de suas obras:  

 

 

Fonte: 
https://i.pinimg.com/originals/28/87/a3/2887a3c1b2a97e
aae85e5dc3078f96bd.jpg 

 

Fonte: 
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjE4MDA0MiJdL
FsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaX
plIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=42aa51
8a0c24d04f 

 

 

Fonte: 
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI2MDM1NCJdL
FsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaX
plIDIwMDB4MTQ0MFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=81b6b
01532cb85d9 

 

Fonte: 
https://userscontent2.emaze.com/images/8cd7ce8a-
b801-4c55-ab2c-2ccae8825415/8893ae9f-1132-4c1e-
87f6-78a3e16513dc.jpg 

 

 Max Ernest criou uma técnica chamada Frottage, ela funciona da seguinte forma: 

Colocando um papel em cima da superfície de um objeto, em seguida esfrega com um lápis 

grafite (de escrever) ou de cor, ou também com giz de cera  para a textura de objeto ficar na 

folha.  

 

Esta última imagem foi feita com alguns objetos, vocês conseguem identificar qual?   

Será citado alguns e vocês olham na imagem para ver se identifica ok? 

 

(  )  Folhas de arvores   ( ) gravetos  (  ) pincel   (   )  cesto de palha 
 
 

https://i.pinimg.com/originals/28/87/a3/2887a3c1b2a97eaae85e5dc3078f96bd.jpg
https://i.pinimg.com/originals/28/87/a3/2887a3c1b2a97eaae85e5dc3078f96bd.jpg
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjE4MDA0MiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=42aa518a0c24d04f
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjE4MDA0MiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=42aa518a0c24d04f
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjE4MDA0MiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=42aa518a0c24d04f
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjE4MDA0MiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=42aa518a0c24d04f
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI2MDM1NCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MTQ0MFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=81b6b01532cb85d9
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI2MDM1NCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MTQ0MFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=81b6b01532cb85d9
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI2MDM1NCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MTQ0MFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=81b6b01532cb85d9
https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjI2MDM1NCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MTQ0MFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=81b6b01532cb85d9
https://userscontent2.emaze.com/images/8cd7ce8a-b801-4c55-ab2c-2ccae8825415/8893ae9f-1132-4c1e-87f6-78a3e16513dc.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/8cd7ce8a-b801-4c55-ab2c-2ccae8825415/8893ae9f-1132-4c1e-87f6-78a3e16513dc.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/8cd7ce8a-b801-4c55-ab2c-2ccae8825415/8893ae9f-1132-4c1e-87f6-78a3e16513dc.jpg
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ATIVIDADE: Agora vocês irão criar Frottages.  
 Veja os exemplos:   
 

 
Fonte:  
https://i.pinimg.com/originals/c6/34/e8/c634e8bf89b824
a5c208eaf0cf35992d.jpg 
 

Fonte: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NUafduypbUKf
5wW3hciKabGYH8o74DdhI9l77gE5Mq05Jzy4a5iBf2sB
YQNglIz4- 

 
Esses trabalhos foram realizados colocando o papel em cima da folha e como mostra a 

primeira imagem esfregando o giz de cera para obter a textura. Porém vocês podem 

explorar a casa de vocês e criar outras frotagens utilizando outros objetos tais como:  zíper, 

ralos, parede, móveis e o que a imaginação permitir.  

Neste trabalho vocês também poderão escolher o material a ser usado como giz ou lápis 

(Não usar canetinha, hidrocor) . O papel a ser utilizado também pode ser o de sua escolha. 

 

Não se esqueçam de guardar as atividades para podermos compartilhar com os colegas 
depois! 
 

Saudades, boa semana, bons estudos! 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/c6/34/e8/c634e8bf89b824a5c208eaf0cf35992d.jpg
https://i.pinimg.com/originals/c6/34/e8/c634e8bf89b824a5c208eaf0cf35992d.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NUafduypbUKf5wW3hciKabGYH8o74DdhI9l77gE5Mq05Jzy4a5iBf2sBYQNglIz4-
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NUafduypbUKf5wW3hciKabGYH8o74DdhI9l77gE5Mq05Jzy4a5iBf2sBYQNglIz4-
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NUafduypbUKf5wW3hciKabGYH8o74DdhI9l77gE5Mq05Jzy4a5iBf2sBYQNglIz4-

