
 
 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Hoje iremos conhecer a história e obras de um grande artista brasileiro 

Candido Portinari. Apresentar a criança o Vídeo que relata a história do Artista.  

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

   Após o vídeo converse com a criança a brincadeira será tornar se um 

artista, representando uma obra de Portinari através da Releitura da Pintura 

Flautista, ou seja, observaremos a obra e iremos reproduzi-la com roupas e 

objetos e gestos imitando a obra. Vamos lá Flautista tocando uma flauta que 

segura com as mãos e está apoiada aos lábios. Veste camisa sem manga e 

decote quadrado, calças claras e sapatos brancos. Usando a criatividade com 

roupas e objetos parecidos estimule a criança a reproduzir esta obra. Ao final 

compartilhe conosco. Parabéns!!!!  

https://artsandculture.google.com/asset/flautista/1wEXGZo8tvATSQ?hl=pt-BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 11/09/ 20     SEMANA: 2 

PROFESSORES: ELAINE, ELIANE, REINALDO, GILMAR, MIRIAN, 
SILVIA 

TURMA: Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos                                       

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: apropriar-se gestos e movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA
https://artsandculture.google.com/asset/flautista/1wEXGZo8tvATSQ?hl=pt-BR


 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégias de Aprendizagem:  

AMPLIAR SUA CONCEPÇÃO SOBRE ARTES/CULTURA 

Releitura em forma de fotografia– copiando o máximo que puder a foto do 

artista 

https://www.gustavorosa.org.br/images/obras/obras-

2000/1975_ele_meninosegurandobicicletadecamisetaazul.jpg 

1º. – vestir-se com roupa parecida, igual ou próximo das cores que ele usa 

**atenção utilizar vestes que tem em casa. 

2º. – utilizar uma bike/bicicleta, ou adaptar, pode ser uma motoca ou que a 

imaginação permitir, desde que seja parecido com uma bike. 

3º. – fazer aquela pose, e, fotografar 

4º. – após o registro, favor compartilhar conosco, pelo canal fb/pais e 

responsáveis. 

Estamos aguardando  !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Municipal Professor Valberto Fusari 

Nome do aluno Data: 11-09-20 Semana: 2 

PROFESSORES: RENATA, FABIANA M, FABIANA O. IILMA Turma: Maternal B 
Campo de experiência: O eu, o outro e o nós 

Objetivo de aprendizagem: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

https://www.gustavorosa.org.br/images/obras/obras-2000/1975_ele_meninosegurandobicicletadecamisetaazul.jpg
https://www.gustavorosa.org.br/images/obras/obras-2000/1975_ele_meninosegurandobicicletadecamisetaazul.jpg


 
 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

RELEITURA DE OBRA DE GUSTAVO ROSA 

 

Para finalizarmos nossa semana, onde aprendemos sobre Gustavo Rosa, 

faremos uma releitura dessa imagem do pássaro, mas com dobradura.  

Peguem sulfite branco dividam ao meio e peça que a criança pinte as 

folhas com cores diferentes, como azul, rosa, laranja, amarelo, marrom, 

vermelho. Após cortem 3 círculos ou até mesmo um círculo e façam a releitura 

da primeira imagem com a criança, enfeitem da maneira que quiserem e com os 

materiais que tiverem, fazendo assim o olhinho, as perninhas e as penas. 

https://images.app.goo.gl/PyEEyPdKAAKtDGqz6 

Após a conclusão da atividade, publiquem para vermos o resultado 

        

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: CRISTIANA, ELIANE, ALEXANDRE E VANESSA TURMA: Maternal C 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.                                  

https://images.app.goo.gl/PyEEyPdKAAKtDGqz6

