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Montando um Coelho de Páscoa
Materiais Necessários:
1 Folha de E.V.A (Qualquer cor), Papel Color set, Tesoura, Cola isopor, Piloto permanente preto e muita
Criatividade.
Como Fazer:
Recortar o molde do Coelho e passar para a placa de E.V.A , recortar a roupa do coelho no papel Color set
colar no coelho e depois contornar com o piloto permanente.

Centro Educacional Líbano Brasileiro
Professor: Fábio Targino
Turma: 602
Disciplina: Artes Visuais
Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo
A resposta é simples: o criador da Emília, a boneca de pano mais falante da face da terra. José Bento Renato
Monteiro Lobato, paulista de Taubaté, nasceu em 18 de abril de 1882, quando o Brasil ainda era um Império.
Formado em Direito, ele foi promotor público até receber uma fazenda de herança do avô. Largou a profissão para
se dedicar à terra. Nas horas vagas, começou a escrever artigos, contos, ensaios… alguns reuniu em livros como
Urupês, considerada sua obra-prima. A paixão pelos livros e pela literatura o fez se tornar um editor. Naquele
tempo, poucos brasileiros escreviam e havia poucas editoras para registrá-los. Assim, Monteiro Lobato criou sua
própria editora e passou também a traduzir livros do inglês e do francês.
Monteiro Lobato, porém, ficou mais famoso como autor de obras para crianças. Escreveu ao longo de sua vida
23 livros infantis, reunidos na série Sítio do Pica-pau Amarelo. Escritos entre 1920 e 1947, esses livros têm como
cenário primeiro um sítio no interior de São Paulo de propriedade de Dona Benta, uma senhora que ali vive com sua
neta, Lucia. Mais conhecida como a menina do nariz arrebitado ou Narizinho, Lucia recebe seu primo Pedrinho para
as férias e os dois vivem muitas aventuras ao lado de personagens interessantes como Tia Nastácia, uma cozinheira
de mão cheia, e outros interessantíssimos como o Visconde de Sabugosa, uma espiga de milho falante, o Marquês
de Rabicó, um porquinho, e até personagens do folclore brasileiro como a Cuca e o Saci.

Atividade de Artes
Desenhando os Personagens do Sítio:
Materiais:
Caderno , tinta guache, pincéis, piloto preto.
Como fazer:
Você irá fazer um dos desenhos abaixo no caderno e pintar com a tinta guache, depois irá contornar todo
o desenho com o piloto preto.

