
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA_10/09/2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR: Roseli, Mariza, Àurea, Maria, Erika e Vera TURMA:MAT 
E e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, linguagem e pensamento;  O eu, o outro e 

o nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
(EI02EF09). Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos. 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 

   

DESENVOLVIMENTO: 
1. Etapa 

Em um jantar em homenagem a Santos Dumont em Paris, Tarsila chegou atrasada vestida com 

um casaco vermelho e causou muito sucesso entre os convidados. Além da roupa deslumbrante, 

sua aparência era arrebatadora. Ela eternizou este momento neste primoroso autorretrato. 

 
Autorretrato, Tarsila, 1923 

 
 



Quadro - "Autorretrato - (Manteau Rouge)", 1923 

 

Explique para criança que Tarsila foi a uma festa, escolheu uma roupa muito bonita, todos a 

admiraram. Ela ficou tão feliz que resolveu pintar um quadro com sua imagem.  

Agora vamos realizar a releitura do quadro autorretrato. 

Mostre no espelho a imagem da criança, pergunte o que ela vê?  Peça, para que ela descreva o 

que você está vendo? 

Então entregue uma sulfite A3, dobre ao meio em uma parte peça para que ela desenhe com 

lápis de cor seu rosto, se conseguir pode desenhar o corpo.  

O adulto pode ir auxiliando, são dois olhos, o nariz, a boca... 

Para que, assim como Tarsila a criança também realize seu autorretrato. 

 

2. Etapa 

Para um segundo momento desenhe a inicial do nome da criança na outra parte da folha, com 

lápis ou giz (letra de forma).  

Na área externa de casa, procure folhas, galhos e flores caídas pelo chão. Passe cola na letra 

desenhada e peça para que a criança cole os objetos achados, para decorar a letra inicial do seu 

nome. 

Como exemplo: 

 

 

 
Por gentileza se possível registrar as atividades, por meio de vídeos, fotos ou comentários. 

Boa semana para todos! 

Fiquem com Deus. 

 


