
ARTES – PRÉ 1 
ATIVIDADE 10 – MEU GRITO, MEU MEDO 

(08/06/2020 à 12/06/2020) 

 

 
O  Grito  é  uma   série   de   quatro   pinturas   

do norueguês Edvard Munch, 1893. A obra 

representa uma figura, num momento de profunda 

angústia. O plano de fundo é a doca de Oslofjord 

(em Oslo) ao pôr-do-Sol. O Grito é considerado 

uma das obras  mais  importantes  do  

movimento expressionista e adquiriu um estatuto 

de ícone cultural, a par da Mona Lisa de Leonardo 

da Vinci. Nesse momento que estamos passando 

vemos a necessidade de conseguir expor o que 

sentimos,    e    como    atividade    da semana 

proponho vocês dialogarem com seu filho sobre os medos dele, mostre que mesmo 

que ele tenha medo de algo está tudo bem, e que você sempre dará suporte para ele 

no que você conseguir. Para começar a atividade: 

- Mostre o vídeo do Canal Filomenal “ A chapeuzinho Amarela”, que fala de uma 

menina que tinha medo de tudo, mas no final conseguiu fazer que seus medos 

virassem coisas alegres. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=DUuVAzPqOqU) 

- Após assistir o vídeo, como dito anteriormente converse com seu pequeno, sobre o 

que ele têm medo, e a partir disso peça que desenhe, uma mostra do que eles têm 

medo – não precisa pintar – depois de desenhar peça que te conte, pergunte o que 

aquilo representa, quando ele conheceu ou viu aquela situação, e quem assustou ele 

com isso. Assim que fizer dialogue e junto com ele transforme esse desenho dele 

em algo feliz. (Peço que fotografe o antes e depois da obra) 

- Para se divertir e caso queira me mande uma foto do seu pequeno imitando a obra 

do O Grito. (eles fazendo careta) 

- Mandar no whatssApp particular ou pelo email: mauricio.wenceloski@gmail.com 
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