
 

 

Atividade: Releitura da Obra de Alfredo Volpi (Bandeirinha) 

A releitura de obras na Educação Infantil faz com que à criança desenvolva várias        

habilidades como: interpretação, imaginação e possa utilizar a sua criatividade nas suas 

produções artísticas. Sabe-se que através do trabalho com as releituras de obras de arte, 

a criança amplia sua visão e o conhecimento do mundo. 

Alfredo Volpi (1896-1988) foi um pintor ítalo-brasileiro considerado um dos mais 

destacados pintores da Segunda Geração da Arte Moderna Brasileira. Gostava muito de 

desenhar, quando em umas das suas viagens ele passou em uma festa junina e se 

encantou com as decorações coloridas e as bandeirinhas, se interessou por 

abstracionismo geométrico ao retratar bandeirinhas, e se divertia transformando - as em 

fachadas de casas, Os seus mais importantes registros desse estilo são seus casarios e 

bandeirinhas coloridas, sua marca registrada, sendo chamado de "mestre das 

bandeirinhas." e em cada pintura ele mudava as formas de lugar, trocava as cores e 

inventava outras formas. 

O pintor não fazia uso de tintas industriais, produzia suas próprias tintas, onde diluía 

verniz, clara de ovo e pigmentos naturais, como terra, ferro, óxidos etc. 

Materiais Necessários: Folhas de sulfite, Folha de caderno ou Papéis coloridos, Tesoura 

sem ponta, Lápis de cor, Cola e Barbante. 

Como fazer a atividade: Para realizar esta atividade, será necessário à participação 

dos pais, é importante que incentive os pequenos a realizar atividade. Conte para a 

criança um pouco sobre o artista e suas obras, depois mostre as imagens das obras dele, 

para que à criança possa conhecer e apreciar. Após observar, crie suas próprias obras de 

artes.  

Separe os materiais necessários para confeccionar as bandeirinhas. Em um lugar 

confortável e acessível, inicie oferecendo ao pequeno a folha de sulfite, de caderno ou os 

papéis coloridos e o auxilie na confecção, seguindo o passo a passo da imagem abaixo: 
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Dobre a folha em quatro partes e depois ao meio, formando um retângulo. Corte na 

diagonal um pequeno triângulo que se forma no final da folha (passo 2), ao abrir a 

dobradura, separe as bandeirinhas e em seguida deixe a criança pintá-las à vontade. 

Cole no barbante e faça sua decoração baseada nas obras do artista, sempre trabalhando 

a sua criatividade. 

Não se esqueçam de registrar e nos enviar! 

Obras para demonstrar: 

    

 

           


