
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL 

NOME DO ALUNO: DATA:24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Alaíde, Alessandra, Alexandra, Elisângela, Maria Ines e 
Renata 

TURMA: 
MAT. A/B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimento 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. 
Objetivos: 
Que a criança conheça diferentes manifestações artísticas, ampliando seu conhecimento 
no mundo da arte. 
Despertar na criança, o gosto pelo fazer arte e pela apreciação do trabalho dos outros. 
Explorar a sua coordenação motora fina. 
 

 
Atividade 4 

5ª FEIRA 
Releitura do quadro, "Os girassóis" de Van Gogh 

 
Para comemorar a entrada da Primavera, vamos prestigiar o artista plástico, Vincent Van 
Gogh, que nasceu na Holanda.  Interessou se pela arte ainda na infância, teve o apoio de 
sua mãe que foi de fundamental importância para a sua carreira. O futuro artista gostava 
de pintar com aquarelas.    Van Gogh pintou mais de dois mil quadros, ele gostava de 
pintar ao ar livre, se inspirando nos elementos da natureza, retratos, autorretratos, flores, 
como o girassol, que ele adorava.  
 

 



 
Recursos: 

- Tinta guache 

- Pincel 

- Garfo 

- Pratinho 

- Sulfite ou cartolina 

 
     No caso de não ter a tinta guache, segue a receita da tinta natural, que pode ser feita 
com o auxílio da criança: 
     Para a base de cada cor de tinta, iremos usar:  

- 100 ml de água 

- 100 ml de cola 

 
     Para a tinta amarela, iremos adicionar na base, gotas de corante alimentício amarelo, 
ou açafrão até dar o tom desejado. 
 
     Para a tinta verde, iremos adicionar na base, gotas de corante alimentício verde, ou 
amassar pelo menos 10 folhas de árvore ou alguma planta, para tirar o suco, e ir 
misturando até dar o tom desejado. 
 
     Para a tinta marrom, iremos adicionar na base, gotas de corante alimentício, ou 
algumas gotas de café bem forte, até dar o tom desejado. 
 
Duração 
     De 40 minutos a uma hora 
 

Desenvolvimento 
     Converse com a criança sobre o artista Van Gogh, em seguida mostre a figura do 
quadro "Os girassóis” e proponha para ela fazer a sua releitura, fazendo a pintura de um 
girassol utilizando o garfo para pintar as pétalas e pincel para pintar o miolo, o caule e a 
folha. 
     Auxilie a criança, para executar a Atividade. 
 
Não esqueça, de fotografar o seu pequeno artista, e a sua obra de arte para a nossa 

exposição!      
  
 
 
 
 
 

 


