
EXPLORAR E CRIAR

APRENDER JUNTOS

As famílias receberam um incentivo para que proporcionem 
momentos para a criança desenhar, pintar, modelar e colar. 

ASSISTA AO VÍDEO E VEJA O CARD.

Ao desenvolver essa proposta, podem surgir dúvidas por parte 
das famílias, como por exemplo: 

COMO FAZER ESSAS ATIVIDADES SEM OS MATERIAIS 
ADEQUADOS? 

É possível sugerir trocas de materiais e explicar que 
a produção infantil pode ocorrer sem os materiais 
convencionais. Quaisquer papéis e riscantes para desenhar 
(lápis, giz e/ou carvão) já são suficientes para começar. 
Selecione receitas de massa de farinha, tinta e cola caseira 
para ajudar os familiares da criança, caso eles precisem. 

POR QUE FAZER ISSO É BOM PARA A CRIANÇA? 

Ao colar, pintar ou modelar, a criança aprende que pode 
criar representações sobre o que vê, sente ou pensa. 
Ela explora sua capacidade de elaboração e de fazer 
combinações, aprendendo a respeito de sobreposições 
e encaixes, sobre as cores, como fazer movimentos que 
resultem nas imagens ou manchas desejadas e também 
sobre a possibilidade de mutação das formas. 

DEVO DIZER PARA A CRIANÇA O QUE ELA DEVE FAZER? 

Devemos oferecer os materiais, separando-os por tipo e 
cores, mas sem um direcionamento prévio do que deve ser 
feito. Permitir que a criança faça escolhas, e não solicitar 
uma correspondência com a realidade, é fundamental para 
que ela não se sinta na obrigação de produzir imagens que 
fiquem parecidas com o real.

•  Você pode incrementar essa proposta sugerindo  
um desenho de observação de um lugar da casa. 

•  Para que as crianças mantenham momentos de troca 
entre elas, você pode sugerir que mandem desenhos 
por meio de um grupo de WhatsApp. 

•  Se as crianças de seu grupo não tiverem acesso  
à internet, elas poderão guardar os desenhos em  
uma sacolinha e fotografar as construções que 
fizerem com objetos. Assim, terão um registro para 
que lembrar o que foi feito e contar aos amigos 
quando as aulas retornarem.
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FICA A DICA

PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES

PARA SABER MAIS

Clique nos links abaixo:

Importância da imaginação  
para o desenho infantil 

Outras possibilidades  
do uso da colagem

https://vimeo.com/420436126/38c9838950
https://avisala.org.br/index.php/assunto/sustanca/desenhando-a-imaginacao/
https://avisala.org.br/index.php/assunto/sustanca/recortes-poeticos/
http://www.itausocial.org.br
http://avisala.org.br

