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Data:  
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Maternal A e B 

Campos de Experiência:TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 
Atividade:Releitura da obra de Van Gogh “Os Girassóis”. 

 
A arte é a forma de expressar suas emoções e sentimentos, por isso é importante que 
a criança tenha acesso a todo tipo de arte, pois é essencial para que construa sua 
percepção, criatividade, formação de um senso critico e desenvolver o gosto pela 
arte. 
 
Essa semana trabalhamos o tema “Flores” e para resaltar ainda mais a beleza das 
flores, iremos conhecer um pouco do artista Van Gogh e uma de suas obras “Os 
Girassóis”. 
Vicent Willem Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, em Zundut, Brabante do 
norte e faleceu em 29 de julho de 1890, com 37 anos. É considerado um dos pintores 
mais importante da história. 
Ele buscava inspiração na natureza. Por meio das cores vivas dos seus pincéis, da 
sua pintura com liberdade Ele representava a natureza. 
Uma de suas obras “Os Girassóis” é um quadro muito famoso, e será através dessa 
linda obra que realizaremos nossa atividade. 
 
Materiais necessários: Papel, tinta, lápis de cor, giz de cera, cola, pincel, massa de 

modelar e recicláveis. 
 

Como realizar a atividade:Prepare um lugar tranquilo, sente e converse com seu 

filho (a), que vocês irão fazer uma releitura da obra “Os Girassóis”, faremos uma obra 

parecida mas do nosso jeitinho. 

Mostre a obra “Os Girassóis”, para seu filho (a) e os materiais disponíveis, deixem 

que ele (a) escolha qual material quer usar para fazer a releitura, que tal fazer a sua 

releitura também, vamos usar a criatividade. 

Tire fotos dos nossos pequenos grandes artistas e suas lindas releituras. 

Segue a foto de Van Gogh e de sua obra “Os Girassóis”. 

 



 

 

VAN GOGH OBRA “OS GIRASSÓIS” 


