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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do conhecimento: Materialidade. 

 

Irmão mais velho e irmão mais novo 

 

Mateus acabou de ganhar um irmão mais novo, que chegou do hospital anteontem. O menino é bem 

bonitinho, mas faz cada careta. Tem hora que o irmão chora, chora muito, mas aí ele mama e depois 

dorme e sorri, feliz. Mateus fica confuso com aquela mistura de sentimentos, tem hora que o irmão 

parece bravo, tem hora que parece alegre e logo em seguida, ele chora 

triste, tem hora que o irmão parece cansado e tem hora que parece um 

anjo.  

Ter irmão mais novo é confuso. Mateus está feliz e amoroso, mas 

também está com ciúmes do novo irmão. Mateus também está curioso 

com tanta novidade que o irmão trouxe para a família. São muitos 

sentimentos e Mateus está descobrindo um novo mundo – O mundo do 

irmão mais velho. 
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1- No texto, Mateus está com muitos sentimentos ao mesmo tempo. Quais são os sentimentos 

que Mateus está vivenciando com a chegada do novo irmão? 
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2- Escolha alguns sentimentos descritos no texto para criarmos um carômetro de sentimentos, 

conforme as orientações a seguir: 

Para esta atividade você irá precisar de: 

    

Rolos de papel 

higiênico 

Tesoura sem 

ponta 

Cola branca Folha em branco 
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Passo a passo: 

 
a) Encape o rolinho com papel branco ou colorido, utilize a cola para fixar o papel. 
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b) Com a ajuda de uma tesoura sem ponta corte um círculo na parte superior do rolinho. 
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c) Procure um pedaço de papelão e corte em círculo para criar uma base para fixar o rolinho. 
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d) Em uma folha, desenhe as expressões faciais escolhidas no texto, uma ao lado da outra, dando 

um pequeno espaço. 
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e) Após desenhar as expressões, faça um cilindro, enrolando a folha do tamanho do rolinho de 

papel. 
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f) Para finalizar, coloque a folha contendo as expressões faciais dentro do rolinho, desenhe as 

vestimentas e pronto seu personagem já está prontinho boa diversão. 
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3- Chame alguém de sua família para criar seu carômetro de sentimentos também e tentem 

adivinhar as expressões criadas. 


