
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA

NOME DO ALUNO: DATA 31/08/2020 SEMANA: 1

PROFESSORA: JACQUELINE TURMA: JDII

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS / CORPO, GESTO E 
MOVIMENTO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. / (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de 
seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, 
entre outras possibilidades.

EDUCAÇÃO FÍSICA 

“Criança Artista”
 

Olá Família! 
Olá Crianças!
Essa semana iremos falar sobre Cândido Portinari, abaixo está um pouco de sua

história e obras de arte.

Trajetória de Cândido Portinari
Um breve relato de sua trajetória, acesse o link abaixou ou leia o texto:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y

Um dos maiores artistas brasileiros do século XX retratou com grande emoção a cul-
tura, a infância, as mazelas e as questões sociais do Brasil, contribuindo para que a cultu-
ra brasileira fosse reconhecida em âmbito internacional. Cândido Portinari nasceu no in-
terior de São Paulo numa cidadezinha chamada Brodowski em 30 de dezembro de 1903.
Filho de imigrantes italianos teve uma infância pobre numa fazenda de café. Desde muito
cedo já expressa gosto pela arte, começando a pintar com nove anos de idade.

Em sua trajetória como artista ganhou muitos prêmios em salões de artes e morou
na França no ano de 1930 após ganhar o Prêmio de Viagem a Europa, lá aproveita para
visitar inúmeros museus e estudar bastante. Portinari retorna da Europa, animado para
pintar quadros exaltando a cultura brasileira, seu povo, sua natureza e sua história. Além
de retratar as questões sociais de seu país, Portinari é bastante influenciado pelos movi -
mentos artísticos da Europa como o Cubismo e o Surrealismo. Grande admirador de Pi-
casso, após conhecer a obra Guernica, suas obras começaram a apresentar um caráter
de denúncia com relação às questões sociais do Brasil. Seu interesse foi desde o início
criar uma pintura baseada nos tipos brasileiros.

Em 1935 recebeu um Prêmio em Nova Iorque pela sua obra denominada Café. A
partir daí seu nome e sua obra começaram a ganhar dimensões internacionais. Em fun-
ção disso, começou a receber propostas de trabalho em todo mundo, pintou os painéis
Guerra e Paz da sede da ONU em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso de
Washington. Ainda no Brasil pinta vários painéis para o novo prédio do Ministério da Edu-
cação e Cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y
https://www.infoescola.com/pintura/guernica/
https://www.infoescola.com/artes/pablo-picasso/
https://www.infoescola.com/artes/pablo-picasso/
https://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/surrealismo/
https://www.infoescola.com/artes/cubismo/


Firme em sua temática sobre a cultura e as questões sociais do país entre suas
obras mais marcantes estão: Mestiço; Favelas; O lavrador de café; O sapateiro de Bro-
dowski; Meninos e piões; Lavadeiras; Grupo de meninas brincando; são Francisco de As-
sis; A primeira missa no Brasil; Tiradentes; entre outras.

Em seis de fevereiro de 1962, Cândido Portinari morreu aos 58 anos vítimas de into-
xicação em função das tintas que usava.

infoescola.com/biografias/candido-portinari/

Obras de Arte
Algumas obras de Cândido Portinari.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UMC4ENMOpJo

Obra de Arte: Futebol (1940) – Cândido Portinari

Mostre para criança essa obra e pergunte o que ela observa?
Como observamos são crianças jogando futebol. Então iniciaremos exercícios com

movimentos  de  bola  nos  pés,  serão  exercícios  de  fundamento  do  futebol,  mas  meu
objetivo é trabalhar coordenação, equilíbrio,  agilidade e noção de espaço, as crianças
terão dificuldades normais para idade.

ALONGAMENTO
Para iniciarmos, iremos começar com um alongamento acesse o link a abaixo ou

execute como fazíamos na escola. Link: https://www.youtube.com/watch?v=8eE9jiMmwyI

CONDUÇÃO DE BOLA
Faremos exercícios de condução de bola, esse vídeo mostra algumas formas de

exercícios, nesse primeiro momento vamos assistir o vídeo a partir de 2:30 minutos até
2:50 minutos. Link: https://www.youtube.com/watch?v=rCnhCtDetbM.

https://www.youtube.com/watch?v=rCnhCtDetbM
https://www.youtube.com/watch?v=8eE9jiMmwyI
https://www.youtube.com/watch?v=UMC4ENMOpJo
https://www.infoescola.com/biografias/candido-portinari/
https://www.infoescola.com/historia/primeira-missa-no-brasil/


*Condução de bola: é empurrar a bola, a bola tem que estar sempre perto do pé,
tem que ter o controle da bola, não é chutar e correr atrás da bola.

Material necessário:
- 1 Bola (bola de meia, bola de papel, adapte com o que tiver em casa);
- 2 Cone (objetos, brinquedos, algo só para marca o percurso).

Exercício 1
- Condução de bola livre reta: a criança conduz a bola com o pé na posição que

quiser. Fazer o percurso 5 x.

Exercício 2
- Condução de bola livre em 8: a criança conduz a bola com o pé na posição que

quiser. Fazer o percurso 5 x.

Devolutiva
Enviar uma foto, vídeo ou relato de como aconteceu as atividades.



ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA

NOME DO ALUNO: DATA 03/09/2020 SEMANA: 1

PROFESSORA: JACQUELINE TURMA: JDII

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTO E MOVIMENTO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso
de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas,
entre outras possibilidades.

EDUCAÇÃO FÍSICA 

“Criança Artista”
 

Olá Família! 
Olá Crianças!
Continuando a trabalho sobre a obra de arte Futebol de Cândido Portinari.

ALONGAMENTO
Para iniciarmos, iremos começar com um alongamento acesse o link a abaixo ou

execute como fazíamos na escola. Link: https://www.youtube.com/watch?v=8eE9jiMmwyI

CONDUÇÃO DE BOLA
Continuando os exercícios de condução de bola.
*Condução de bola: é empurrar a bola, a bola tem que estar sempre perto do pé,

tem que ter o controle da bola, não é chutar e correr atrás da bola.

Material necessário:
- 1 Bola (bola de meia, bola de papel, adapte com o que tiver em casa);
- 2 Cone (objetos, brinquedos, algo só para marca o percurso).

Exercício 1
- Condução de bola reta com a parte externa do pé (3 dedos). Fazer o percurso 5x

com pé de preferência e 1x com o outro pé (trabalhar pé direito e esquerdo). Parte do
vídeo  que  explica  essa  atividade  (2:50  minutos  até  4:27  minutos
https://www.youtube.com/watch?v=rCnhCtDetbM).

https://www.youtube.com/watch?v=rCnhCtDetbM
https://www.youtube.com/watch?v=8eE9jiMmwyI


Exercício 2
- Condução de bola em 8, com a parte externa do pé (3 dedos). Fazer o percurso 5x com 
pé de preferência e 1x com o outro pé (trabalhar pé direito e esquerdo).

Exercício 3
- Condução de bola reta, passando o pé em cima da bola (penteando a bola). Fazer

o  percurso  5x  com  pé  de  preferência  e  1x  com  o  outro  pé  (trabalhar  pé  direito  e
esquerdo).  Parte do vídeo que explica essa atividade (4:27 minutos até 5:26 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=rCnhCtDetbM).

Exercício 4
- Condução de bola em 8, passando o pé em cima da bola (penteando a bola). Fazer

o  percurso  5x  com  pé  de  preferência  e  1x  com  o  outro  pé  (trabalhar  pé  direito  e
esquerdo). 

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


Devolutiva
Enviar uma foto, vídeo ou relato de como aconteceu as atividades.


