
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

NOME DO ALUNO: DATA___/___/___ SEMANA:  
31/08 A 04/09 

PROFESSOR: TAINA ANDRADE TURMA: 
JARDIM I -A  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESCUTA, 
FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

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

colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

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. Levantar 

hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por 

meio de escrita espontânea. Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações 

do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 

 

31/08/2020 

Para dar início a nossa semana de aulas vamos falar sobre Cândido Portinari um 
grande artista brasileiro. Ele nasceu no comecinho do século passado, em 1903. O lugar 
onde Portinari nasceu era uma fazenda de café numa cidade com um nome bem 
diferente: Brodósqui. Quando era criança, as pessoas costumavam chamar Cândido 

Portinari de Candinho. https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA  

Depois de assistir o vídeo faça um desenho com um tema de sua preferência, aquilo 

que você gosta de desenhar. Pode usar tinta guache, lápis de cor, o que vocês 

preferirem. Peça ajuda de um adulto para escrever o tema do seu desenho. Coloque 

seu nome e a data da atividade no caderno. 

01/09/2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA


 

 

 

 

https://muralzinhodeideias.com.br/wp-content/uploads/2015/05/menios-soltando-pipas-

portinari-2.jpg 

Após observar a obra do Pintor Cândido Portinari, vamos escrever no caderno quantas 

pessoas estão na pintura. A seguir faça um desenho das pipas e das pessoas que 

aparecem na obra. 

02/09/2020 

Procure em revistas e jornais as letras que formam o nome do Pintor Cândido Portinari 

e cole no caderno, a seguir pesquise na internet quadros sobre brincadeiras que o pintor 

realizou. 

 

03/09/2020 

Aula de Educação Física e Artes 

04/09/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70&t=69s 

Após assistir e ouvir à canção clique no link a seguir e 

https://www.muralzinhodeideias.com.br/brinquedos-e-brincadeiras-por-candido-

portinari/ 

escolha uma das brincadeiras pintadas por Portinari e envie um vídeo brincando. Após 

a brincadeira faça um lindo desenho no caderno da brincadeira escolhida. 

Ótimo final de Semana 
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