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ATIVIDADE: FAZENDO ARTE COM PORTINARI 

As brincadeiras e as cores são elementos presentes nas 

obras do artista brasileiro "Cândido Portinari". Foi pensando 

nisto que propomos uma atividade bem bacana para encerrar 

a temática “Releitura das obras de arte”. Na atividade de hoje 

a criança terá a oportunidade de mostrar seus dons artístico 

ao reproduzir e fazer a releitura de uma obra de arte deste 

grande artista. 

Para esta atividade você irá precisar de palitos (sorvete, 

churrasco, gravetos etc.), cola tinta guache, giz de cera ou 

papel colorido. Usem o material que tiver disponível em casa 

e fiquem à vontade para usar a criatividade. Vamos 

começar? 

Primeiramente mostre para a criança a obra em destaque do 

artista Cândido Portinari e peça para que observe com 

atenção as cores e os elementos presentes na obra. Em 

seguida um adulto deverá entregar uma folha de papel para a 

criança e auxiliar na colagem dos palitos em forma de pipa. 

Finalize a atividade realizando a pintura ou colagem da sua 

própria obra de arte. Depois de pronta é só apreciar e 

comparar com a obra de arte do artista. Essa proposta 

permitirá a criança a desenvolver a criatividade a percepção 

visual imaginação entre outras habilidades. 
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 A leitura desperta na criança o interesse pela prática de ler, 

contribui para o desenvolvimento da oralidade, estimula a 

imaginação, além de ampliar seu conhecimento de mundo. 

São muitos os benefícios que o contato com os livros é capaz 

de proporcionar, ainda que seja de forma virtual. 

Para o nosso projeto leitura desta semana, sugerimos o livro 

“O Artista Pingu”, da escritores (Mary França e Eliardo 

França) 

Prepare um ambiente aconchegante e apreciem mais uma 

linda história deste projeto incrivel . Abaixo segue o link da 

história. 

https://youtu.be/BeLDyzcLJng 
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