
 

 

 

 
 
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSOR: Antonieta, Caio e Cátia TURMA: JDII A, B e C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03EF01) 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita 

(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

  

1. Apresente a  imagem do pintor  Ricardo Ferrari para criança; 
2. Leia a biografia do artista para criança; 
3. Pergunte para criança se ela sabe  quem é Ricardo Ferrari? Deixe que ela expresse suas 

ideias; 
4. Apresente a obra: “Brincadeiras de criança”, e peça para criança observar; 
5. Em uma folha de sulfite proponha que a criança faça uma releitura da obra (desenho); 

(Ferrari, R.- brincadeiras de criança–12.05.2020)         
Referências 

 

Guia das Artes. RicardoFerrariobrasebiografia. Disponível em: 

https://www.guiadasartes.com.br/ricardo-ferrari/obras-e-biogr 

Nome: Ricardo Ferrari 

Nasceu: Belo Horizonte - MG - Brasil (03/03/1951) 

Biografia 

Pintor autodidata, Ricardo Ferrari nasceu e se criou em Belo 

Horizonte numa época em que segundo ele, a cidade ainda era 

uma roça. Pintou seu primeiro quadro aos nove anos de idade. 

Seus quadros retratam geralmente a infância  simples. Pintou 

diversos temas durante sua jornada, mas uma situação vivida em 

família o influenciou de tal maneira que é hoje referência em suas 

obras. Ele morava em uma casa alugada com a mulher e os filhos. 

Ao lado, vivia a irmã e, em uma segunda residência, um amigo.  

Certo dia, decidiram derrubar os muros que separavam as casas, 

formando, assim, um grande quintal. E, diariamente,  os filhos, 

primos, amigos e vizinhos se reuniam ali, em brincadeiras infinitas. 

Infelizmente, chegou um momento em que os donos do imóvel 

solicitaram a saída, pois ali seria construído um prédio, que 

persiste até os dias atuais. Ferrari se mudou com a família para 

um apartamento e, dessa história, nasceu a série de pinturas 

“Quintais”. 

 


