
 

ESCOLA MUNICIPAL: HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/09/2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR: ALEX, CATARINA E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES” E “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades. 
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma sequência. 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

SEXTA-FEIRA - 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Nesta atividade vamos observar o quadro “Operários”, da pintora Tarsila do Amaral. Operários é 

um quadro pintado em 1933, por Tarsila do Amaral, que representa o processo de industrialização 

do Estado de São Paulo; e o imenso número e a variedade étnica das pessoas vindas de todas 

as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica


1º momento: 

Convide a criança a observar cada detalhe da obra. Em seguida, faça as seguintes perguntas: 

1. As pessoas estão posicionadas de uma maneira que lembra a metade de uma forma 

geométrica. Você saberia dizer que forma geométrica é essa? 

2. Os personagens estão em grupo ou são mostrados de forma isolada? 

3. Todas as pessoas que aparecem no quadro são iguais? 

4. Quais as cores usadas pela pintora? 

5. Quantas pessoas tem na primeira fileira do quadro? 

6. Tem mais mulheres ou homens no quadro? 

 

2º momento: 

Após responder essas perguntas, vamos fazer uma releitura do quadro, utilizando materiais que 

tenha em casa, como revistas e jornais velhos. Peça para a criança recortar rostos de pessoas, e 

colar igual à do quadro. O fundo da imagem pode ser desenhado pela criança. 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou vídeo o momento 

de realização da atividade. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex, Catarina e Gilmara. 

 


