
 
Atividade: Roda de conversa 

 

 
ROMERO FRANCISCO DA SILVA BRITTO 

 
O artista foi escolhido pela alegria que expressa através das cores e formas de suas 
obras. Sua inspiração vem das coisas simples, transforma tudo em pura alegria, cor e 
sentimento. 
Com o trabalho de releitura na educação infantil, a criança através das mãos aprende e 

compreende o mundo, vê através delas, manipulando e modificando, destruindo e 

construindo, observando, mas sobretudo criando. Quando as habilidades infantis são 

estimuladas, ajudam no processo de aprendizagem, pois desenvolvem a percepção e a 

imaginação.  

Romero Britto, Como hoje é conhecido, nasceu em Recife, Pernambuco, em 06 de 

outubro de 1963. Aos 8 anos, um garoto pernambucano chamava a atenção na escola 

onde estudava em Recife. Além de decorar cadernos com desenhos bem coloridos, 

passava horas no quintal de sua casa criando com sucata, papelão e jornal que serviam 

de suporte para suas pinturas.  

Com seu traço quase infantil, aplicando cores vibrantes e imagens do cotidiano, Britto 

produz pinturas a óleo explorando formas geométricas ou figuras de sua preferência, 

como corações ou animais dando vida a qualquer espaço ou objeto. 

Vamos iniciar a roda de Conversa? 

Pedimos aos responsáveis que acomode a criança e apresente as obras do artista 
Romero Britto mostrando uma por vez. Façam perguntas bem simples como: O que 
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você está vendo? Que cor é essa? (apontando para alguma cor), Qual é a forma 
geométrica?  Deixa a criança expressar-se livremente. A obra das atividades da 
semana será a Borboleta com muitas cores e alegrias. 
 
Abaixo disponibilizamos algumas obras de arte do artista: 
 

 

BORBOLETA 
 

Romero Britto 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

CASAL DE PEIXE 
 

 

 

GATO FELIZ E CACHORRO ESNOBE 

 



VASO DE FLORES 

 

CUIDANDO DO PLANETA 

 



MELHORES AMIGOS 

 

 

MÃE E FILHO 

 

 



CORAÇÃO 

 

 

 

O ABRAÇO 

 

 

EQUIPE CUMPIAN 


