
ARTES – PRÉ 2 
ATIVIDADE 16 – O CABELO DE CORA 

(20/07/2020 à 24/07/2020) 

 

 
A identidade é uma construção, é  uma das bases fundamentais. Logo, oferecer uma boa 

base para os pilares e estruturas é fundamental. Ter consciência de si, de sua importância, 

seus gostos, sentimentos, origens, laços, cultura, são coisas vitais para o desenvolvimento 

de uma identidade cidadã, bem resolvida e responsável. Por isso vamos trabalhar traços 

de identidade para que desenvolva expressões e autoconhecimento. 

Você vai precisar de: Celular ou computador com acesso ao Youtube; Uma folha de Papel; 

Lápis de escrever; Lápis de cor ou Tinta Guache ou Giz de Cera; Lã colorida ou outro tipo 

de linha; Cola; Retalhos de tecido ou Papel; outro material que possa representar cabelo 

(todos os materiais podem ser substituídos pelos quais tem disponível). 

No início da atividade sente em um lugar confortável com seu pequeno, converse com ele, 

se possui alguns colegas em sua sala, e se eles tem cabelos iguais ou diferentes, em sua 

conversa não demonstre opinião, deixe que ela dialogue, e posteriormente explique que 

irão assistir um vídeo de Contação de Histórias, o vídeo é “O Cabelo de Cora :O Baú da 

Camilinha”. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2vFwD8-CDVI 
 

Após passar a história, explique que várias crianças possuem cabelos diferentes e que 

todas tem um cabelo lindo! 

Em seguida solicite que ele faça a atividade: 

- Em uma folha desenhe um oval e explique que esse formato é a 

cabeça dele, pergunte para criança o que falta no rosto, e vá 

auxiliando, desenhando os olhos, orelhas, nariz, boca, e por fim o 

que falta? 

- Auxiliem e façam o cabelo, podendo ser feito com o próprio lápis, 

ou faça com lã ou linha, com outros materiais para criar texturas, 

próximas ao do cabelo. 

- Se tiver alguma dúvida referente as atividades ou sugestão 

mandar no meu WhatssApp particular ou pelo e-mail 

mauricio.wenceloski@gmail.com 
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