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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ARTES 
 

 

Atividade: Um rosto diferente 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor ou giz de cera 
✓ Canetinha 
✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto) 
✓ Revistas ou jornais usados 
✓ Tesoura (com o auxílio de um adulto) 
 

Justificativa:  

Esta atividade criativa é uma diversão para todas as idades. Trata-se de 
uma maneira artística de aprender as partes do rosto humano e o vocabulário 
correspondente. A técnica recorte e colagem é a principal utilizada nesta 
atividade. Não há dúvida, o resultado é uma verdadeira obra de arte. 

Ao final da atividade espera-se que a criança perceba que podemos 
encontrar pessoas com características físicas parecidas com as nossas (cor 
dos olhos, cor dos cabelos, formato do rosto, etc.), mas nunca iguais. 

 
Objetivos: 

✓ Incentivar o autoconhecimento; 
✓ Ampliar o vocabulário; 
✓ Incentivar o respeito mútuo para com o outro, respeitando as diferenças; 
✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 
✓ Estimular a criatividade. 

 

Desenvolvimento:  
1. Pegue a matriz disponibilizada abaixo com o contorno do rosto para 

começar a sua atividade e escreva nela o seu nome. 
 
2. A criança, com o auxílio de um adulto, deve folhear as revistas e os 

jornais antigos buscando imagens de olhos, bocas, narizes, orelhas para 
compor o rosto.  

      Obs.: Busque imagens que lembrem suas características físicas. 
 

3. Chegamos ao momento de criatividade. Então, agora é colar as partes 
do rosto que você recortou.  

 
4. Para finalizar use canetinha, lápis de cor ou giz de cera para fazer os 

detalhes.  
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O resultado é surpreendente. Uma verdadeira obra de arte com a técnica 

de recorte e colagem. 
Capriche! 
 
Observe alguns exemplos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista ao vídeo disponível em:  
1 -https://www.youtube.com/watch?v=mfuzKlZJkc0 
2 - https://www.youtube.com/watch?v=kwU8TwARtIA 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfuzKlZJkc0
https://www.youtube.com/watch?v=kwU8TwARtIA
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