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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)       16/08/2021 a 20/08/2021. 
 

 

TEMA:NOSSA ARTE – PINTORES FAMOSOS. 

Olá queridos familiares! Para o trabalho desse segundo semestre, elegemos os conhecimentos na 

área de Artes para desenvolver os nossos estudos. Nesta semana, vamos iniciar com os pintores famosos. 

✓ Coloquem sempre o NOME da criança nas folhas de atividades. (se possível, em letra 

maiúscula). 

✓ Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no Facebook da 

escola (grupo privado de pais – Infantil III); 

✓ Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível 

ligar na escola (3236-4071) e agendar previamente a retirada desses materiais. 

 

    DICAS DA SEMANA:    

        Ao brincar com tinta, a criança desenvolve a 

coordenação motora, se expressa e se comunica. Além de 

estimular a criatividade, permitir a percepção das cores, 

texturas e formas, brincar com tinta é um terreno fértil para 

que o seu filho expresse sua personalidade. 

Para as atividades com tinta separe: 

✓ Um pedaço de tecido velho (fraldinha, paninho de 

limpeza etc) para limpar o pincel entre uma tinta e 

outra. 

✓ Um pote com água para limpar o pincel (pode ser 

embalagem de margarina, Danone) 

✓ Reserve um local calmo; 

✓ Ofereça folhas diversas (tamanho e texturas) 

✓ Ensine a criança a limpar o pincel entre uma tinta e 

outra.  

✓ Ao término da atividade, deixe a pintura secar e oriente 

a limpeza do local 

✓ Aproveitem esse tempo divertido!!! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)   16/08/2021 a 20/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  PINTORES FAMOSOS: TARSILA DO AMARAL. 

Hoje vamos conhecer as obras de uma artista brasileira muito famosa: Tarsila do Amaral. Veja abaixo 

um pouco da sua história: 

 

 

 

 

 

  

 

Para conhecer as obras dessa grande artista brasileira, assistam esse 

vídeo com a história: Tarsilinha e as Cores. Nesta narração vocês 

conhecerão como a vida na fazenda foi uma grande inspiração para as 

obras de Tarsila do Amaral.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=h3PPAorD9pk 

 

 

 

 

Uma das maiores artistas brasileiras, Tarsila nasceu em 1886, em Capivari, no 

interior de São Paulo. Estudou piano, escultura e desenho. Aos 34 anos foi 

aprofundar seus conhecimentos na França, onde aprendeu a técnica do Cubismo. 

Mas quando soube da revolução cultural que tomava conta de seu estado natal, 

com a realização da Semana de Arte Moderna, voltou ao Brasil. Ao lado de 

artistas e escritores como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade 

e Paulo Menotti del Picchia, ela formaria o chamado “Grupo dos Cinco”. Suas 

mais famosas obras – “Abaporu”, “A Negra”, “Morro da Favela”, “Antropofagia” 

-, estão repletas de referências de personagens e das cores do interior brasileiro e 

do nosso folclore, da nossa fauna e flora. As pinturas de Tarsila já estiveram 

expostas nos maiores museus do mundo. 

Fonte:https://conexaoplaneta.com.br/blog/com-muitas-aventuras-e-cores-tarsilinha-

levara-as-criancas-a-obra-de-tarsila-do-amaral-e-personagens-do-folclore-brasileiro/ 

ÁREA: Artes      Eixo: Fazer artístico – pintura. 

OBJETIVO: Viver processos de criança exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa. 

CONTEÚDO: Elementos da sintaxe visual – texturas e cores. 

https://www.youtube.com/watch?v=h3PPAorD9pk
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ATIVIDADE 2:  DESCOBRINDO AS CORES. 

Utilizando Folha A3, pincel e tintas guache nas cores AMARELO, VERMELHO E AZUL, vamos 

registrar livremente pelo papel. Nosso intuito nessa atividade é que as crianças manuseiem as tintas e 

observem a formação de novas cores. Através da junção dessas cores primárias, podemos descobrir novas 

cores – secundárias (verde, roxo e alaranjado), entre outras tonalidades. Então mãos à obra!!!!  

 Esses materiais podem ser retirados na escola. É necessário ligar antecipadamente para agendar a retirada. 

 

Para o adulto: O responsável por acompanhar essa atividade pode seguir as dicas da semana 

sobre como utilizar tintas com crianças pequenas. É importante também conversar com a 

criança sobre o que ela gostaria de pintar, quais as formas, as cores, o tamanho etc.  

          Dê as orientações, mas permita que a criança manuseie o pincel, a escolha das cores e a      

limpeza do local ao término da atividade! Com certeza, esse será um tempo prazeroso e de muita 

aprendizagem! 

 

                    

                      

 

 

 

 Registro: Coloquem o nome da criança na folha e levem para a escola ao término do mês. 
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         PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)  16/08/2021 a 20/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  CONHECENDO A OBRA DE TARSILA. 

Uma das obras famosas da nossa pintora Tarsila, é o “Autorretrato”. Em uma das suas pinturas, Tarsila, 

após chegar de um jantar, registra a sua própria imagem – a forma como ela se via. Vejam só como ficou 

esta pintura: observem as cores, formas, tamanho e posição corporal da Tarsila. 

 

 

ATIVIDADE 2:  DESENHO DO AUTORRETRATO UTILIZANDO O ESPELHO. 

Agora é com vocês! Leve a criança até um espelho da casa. Deixe que ela observe seu retrato: olhos, nariz, 

boca, orelhas, cabelos, sobrancelhas, dentes etc. Ajude-a, caso necessário, a nomear e identificar cores, 

formas, quantidades (exemplo 2 olhos, 1 boca etc) e tamanhos. Após essa primeira observação, ofereça 

uma canetinha e uma folha A3 (disponível na escola). A folha de papel deve estar na posição vertical.  

Peça para a criança desenhar no papel a imagem que ela está observando no espelho: 

 

ÁREA:   Artes/ Ciências Naturais                             Eixo: Fazer artístico /  

OBJETIVO: Expressar por meio do desenho a representação do corpo/ Conhecimento do corpo. 

CONTEÚDO: Partes externas do corpo – rosto. 



5 
 

     

 

       Após o registro do desenho, utilize uma fita crepe e deixe fixado em uma das paredes da casa. Permita 

que a criança e os demais membros da família possam apreciar esta produção! 

 

 

                                                               Desenho:  Lara 3 anos.  

 

 

Registro: Coloquem o nome da criança na folha ( ou deixe que ela realize a escrita espontânea do nome) 

e levem para a escola ao término do mês. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)   16/08/2021 a 20/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  NOMES E CRACHÁS. 

Como sabemos, todo mundo tem um nome! O nome faz parte da nossa identidade e retrata o início da nossa história. 

Em nossos crachás que utilizamos em sala de aula (ou em casa, conforme proposto em aulas anteriores), podemos 

apreciar a escrita do nome e a imagem- retrato como a foto. Os crachás são utilizados em nossa rotina de sala de 

aula para a chamadinha e identificação dos materiais (caixinha de canetinhas e lápis de cor). A escrita do nome deve 

ocorrer de forma espontânea e por isso ela precisa ser oportunizada nas variadas situações da rotina da criança. Aos 

poucos ela vai internalizando o “desenho” do nome e passa a registrá-lo espontaneamente nos papéis, areia, chão 

etc. 

 

 

 

       Na atividade de hoje, vamos treinar os traçados das nossas letras do nome. Utilizando um pouco de 

farinha, ou fubá e uma assadeira ou bandeja pequena, vamos treinar as letrinhas do nome. Utilizem o 

crachá como apoio para essa atividade. Repita as letrinhas quantas vezes quiserem! 

                                         

ÁREA: Lingua Portuguesa.       Eixo: Escrita 

OBJETIVO: Reconhecer a escrita do nome. 

CONTEÚDO: Nome - Crachá 
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         PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    16/08/2021 a 20/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  TARSILA DO AMARAL: “OPERÁRIOS”. 

Esta é mais uma obra da nossa artista Tarsila: “Operários”. A pintura retrata um período muito importante 

do nosso país. Mas, o objetivo da atividade de hoje é observar os vários rostos que foi registrado e as 

diferenças entre eles: tom da pele, tipo de cabelo (curtos, longos, enrolados, loiros, castanho, moreno), 

bigodes, barba, chapéu na cabeça, uso de óculos etc. Podemos encontrar uma grande variação nestes 

retratos: 

 

 

        A tela Operários pode ser considerada um dos melhores registros do período de industrialização brasileira 

(especialmente do Estado de São Paulo). Tratou-se de um momento histórico marcado pela migração de 

trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso a leis que a defendesse propriamente. 

Tarsila imortaliza em seu quadro as feições dos trabalhadores das fábricas. Chama a atenção, o fato das faces 

serem bastante distintas: existem trabalhadores de todas as cores e raças representados lado a lado.  

 

 

 

ÁREA: Ciências Sociais   Eixo: Identidade 

OBJETIVO: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças que 

permeiam as relações sociais. 

CONTEÚDO: Diferenças individuais, étnicas e culturais. 
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ATIVIDADE 2: CONHECENDO OS TONS DE PELE - FABER CASTELL. 

Neste vídeo produzido pela Faber Castell - “Caras e Cores” podemos ver os diferentes tons da pele. 

Assistam ao vídeo e conheçam os diferentes tons da pele: 

 

 

                                         https://www.youtube.com/watch?v=gJ5HZHAYbtk 

                       

 

             Comparando o lápis com a pele das crianças e do professor, é possível constatar que aquela cor 

não representa a pluralidade de cores de pele da humanidade. Assim, é possível realizar com as crianças 

misturas de diversas cores de tintas, de modo a registrar outras cores que possam representar cores de 

pele. É preciso também enfatizar que as cores de pele têm herança genética. (PROPOSTA 

PEDAGÓGICA DE BAURU). 

                         

 

ATIVIDADE 3: AUTORRETRATO COM TINTAS - QUAL É A COR DA PELE? 

Com inspiração nas obras apresentadas da nossa autora Tarsila do Amaral e com base nessa observação 

dos diferentes tipos e características das pessoas, vamos fazer um autorretrato utilizando tintas! O adulto 

que estiver acompanhando essa atividade, ajude a criança a misturar as tintas para alcançar as cores dos 

tons da pele. Observem as cores dos cabelos e formatos! 

O Registro deve ser feito na folha A3, disponível na escola.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ5HZHAYbtk
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Registro: Após apreciar esta produção, guarde em uma pastinha para trazer para a escola ao término do 

mês! 

 

 

 

    

     


