
ARTES – PRÉ 2 
ATIVIDADE 17 

 
APOSTILA 

(27/07/2020 à 31/07/2020) 

- Como o tema das aulas, está sendo o corpo, nesta 

semana trabalharemos a Boca, essa que tem grande 

expressão, quando estamos tristes ela fica curvada para 

baixo, quando estamos muito felizes ela se abre e mostra 

nossos dentes brilhando. Falando nisso, na atividade desta 

semana, iremos abordar um pouco a Boca, Dentes e os 

cuidados... Até mesmo o que podemos fazer para 

transformar nossa boca em arte. 

- Como início da atividade desta semana, na página 91 da sua apostila, o encarte 9, deve 

ser decorado, destacado e por fim colar um palito para firmar ele, escolha uma das bocas 

tristes e faça ela com bichinhos e sujeira e as felizes limpinhas, e tire duas fotos uma com 

a boca suja e outra com a boca limpa, e sabe o que deve ser feito para deixar a boca 

sempre limpinha? Sim! Escovar os dentes. 

- Para isso, e lembrar sempre de escovar os dentinhos, ouçam essas músicas: 

- A primeira é a música sugerida na apostila da Artista Badi, música intitulada “Salvador” – 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YnVaBJ2mkrY&feature=youtu.be 

- A segunda, é a música de infância minha e de muitos papais e mamães, que é a música 

do Ratinho do Castelo Ra-Tim-Bum: Link: https://youtu.be/BJM8lj3PQbc 

Mas a atividade desta semana não se encerra por aqui, como estamos trabalhando 

dentro da disciplina de artes, o professor quer que vocês transformem a boca de você em 

personagem. Isso mesmo! 

- Para fazer isso vocês irão desenhar em seus queixos 

olhos, nariz e cabelo. E depois de pronta a cabeça, irão 

cantar um trecho de uma das músicas que ouviram. 

Façam um vídeo cantando e me enviem junto com as 

fotos, vocês verão como esse clipe ficará legal. Segue 

abaixo o link de um vídeo para vocês se inspirarem para 

fazer essa atividade louca. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf0lp6FVQAs 

- 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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