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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)       23/08/2021 a 27/08/2021 
 

Nome do aluno (a): __________________________________________________________ 

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 dar continuidade às obras de 

Tarsila do Amaral. 

✓ 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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ATIVIDADE 1: TARSILINHA E AS FORMAS. 

 

Na atividade da semana passada, nossa personagem Tarsilinha, apresentou sua inspiração das cores. Hoje 

vamos conhecer as formas geométricas através das obras de arte. A percepção dos elementos que compõem 

as pinturas da modernista Tarsila do Amaral é uma excelente forma de aguçar o olhar das crianças. Assista 

ao vídeo abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SjjYjbsjxF4 

 

ATIVIDADE 2: FORMAS GEOMÉTRICAS: CÍRCULO, OVAL, QUADRADO, RETÂNGULO. 

Vamos nomear as seguintes formas geométricas: faça a leitura com a criança e permita que ela identifique 

oralmente as formas. Hoje temos uma nova forma: Oval.  

 

 

 

 

 

 

  

 

ÁREA: Matemática      Eixo: Espaço e forma. 

OBJETIVO: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho). 

CONTEÚDO: Formas geométricas 
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ATIVIDADE 3: OBRA : MORRO DA FAVELA. 

 

Observe abaixo a obra: “Morro da Favela” de Tarsila do Amaral e identifique as formas utilizadas. O 

adulto deve ajudar a criança à reconhecer as formas representadas nas casas. Conversem sobre os 

tamanhos, as cores nos telhados, janelas, portas. Vocês também podem apresentar outros formatos de casas 

como os apartamentos por exemplo.  

 

 

Após apreciação, prepare algumas formas (utilize papéis coloridos) como quadrados, retângulos e 

triângulos em tamanhos diferentes. Ofereça uma folha de sulfite em branco e cola para a criança. Estimule 

à montagem de casas utilizando as formas. Segue abaixo um modelo de como produzir esta casa: 

         

                                                               

 

Registro: Coloque o nome da criança na atividade e guarde em uma pastinha para trazer à escola ao 

término do mês. 
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ATIVIDADE 1: PARLENDA: A CANOA VIROU. 

 

 

Na aula de hoje vamos utilizar a Parlenda “A Canoa” para trabalhar com a escrita do nome do aluno. Leia 

abaixo a parlenda para a criança. Em seguida cante junto a essa famosa música com gestos! Para a 

brincadeira ficar ainda mais divertida, utilize os nomes dos familiares que residem na casa ou dos 

amiguinhos mais próximos. 

 

 

ATIVIDADE 1: BARQUINHOS COM OS NOMES. 

Utilizando folhas coloridas, façam barquinhos ou canoas de papéis (Já utilizamos essa dobradura em aulas 

anteriores). Em seguida, escreva o nome da criança em letra maiúscula conforme as figuras abaixo. 

        

 

Cante com a criança, novamente a parlenda, dessa vez, utilizando o barquinho. Depois, espalhe os 

barquinhos e peça para a criança identificar o barquinho com o seu nome. Em seguida, brinquem de 

esconder os barquinhos e peça para a criança encontrar o barquinho com a escrita do nome dela. Vocês 

podem fazer essa brincadeira diariamente. (: ) 

Desta forma, de maneira lúdica e prazerosa, a criança vai se apropriando da representação do seu nome e 

demais pessoas da sua convivência, mergulhando no mundo letrado.  

 

 

 

ÁREA: Lingua Portuguesa                             

 EIXO: Leitura  

OBJETIVO: Reconhecer o nome – aquisição do sistema de escrita. 

CONTEÚDO: Nome próprio – identificação. 
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ATIVIDADE 1: OBRA DE ARTE: O OVO -URUTU. 

 

Apresente a obra de Tarsila do Amaral para a criança. Conversem sobre a forma geométrica apresentada. 

Procurem em casa quais outros objetos tem esse formato oval. Se for possível, deixem a criança segurar 

um ovo (pode até ser um ovo cozido) e sentir as curvas e o formato. Na sequência, observem a cobra e as 

curvas. Para o conhecimento do adulto, segue uma nota sobre o significado desses elementos 

representados dessa obra de arte: 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: RELEITURA DA OBRA COM MASSINHA. 

Para a representação dessa obra, vamos utilizar a massinha e recicláveis disponíveis em casa como: prato 

de papelão, palito de sorvete ou canudos, tinta guache verde e massinha. Vamos iniciar com a pintura do 

prato de papelão, utilizando a cor verde. Na sequência vamos trabalhar com a massinha. Ajude a criança 

a fazer uma cobra bem grande, utilizando a massinha da cor roxa (pode misturar a cor azul com a 

vermelha). Utilize uma base de massinha escura para “prender” o palito ou canudo onde iremos enrolar a 

cobra. Permita que a criança faça as voltas no palito com o “corpinho” da cobra. Para finalizar, construam 

um ovo com a massinha branca. Lembrem-se do formato oval. Abaixo seguem as imagens para inspiração 

desta releitura. Adaptações como o uso de rolinho de papel higiênico e o uso de massinha caseira, bem 

como o ovo cozido também são muito bem-vindas! A imaginação e a criatividade são os elementos 

fundamentais a serem desenvolvidas com esta atividade. Boa produção!       

A Obra de arte O Ovo – Urutu de 1928 apresenta símbolos 

muito importantes da Antropofagia na arte. A cobra grande 

apresentada no quadro de Tarsila é um bicho que assusta e 

que tem o poder de “deglutição”. A partir de então, o ovo é 

uma gênese, o nascimento de algo novo. A combinação do 

poder de deglutição com o surgimento de uma novidade 

caracteriza o movimento modernista. 

Nota: A proposta da antropofagia cultural promovia o 

canibalismo da cultura estrangeira. Essa metáfora simbolizava que 

a influência cultural de outros países deveria ser devorada e 

assimilada. Assim, a arte brasileira contaria com esses elementos, 

ressurgindo não como um reflexo cultural externo, mas como 

uma identidade brasileira multicultural e original. 

ÁREA: Artes       Eixo: Fazer artístico 

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

CONTEÚDO: Modelagem 
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Dica: Receita de Massinha caseira: 
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ATIVIDADE 1: TARSILA DO AMARAL: ABAPORU. 

 

 

No Livro: Tarsilinha e as Formas vistas nesta aula, conhecemos uma importante obra de Tarsila do Amaral: 

Abaporu. Se possível, assista novamente ao vídeo com a criança e vejam esta obra!  

Informações ao adulto: Abaporu é uma das obras mais famosas de Tarsila do Amaral. A pintura é 

composta por uma figura com mãos e pés enormes, com o corpo e a cabeça em tamanho menor. Ao fundo, 

um sol e um cacto compõem a imagem. Muitos acreditam ainda que as cores usadas no sol e no cacto, ou 

seja, o verde e o amarelo, que ficam no fundo da imagem, representam intencionalmente as cores da 

bandeira do Brasil. Inclusive, as cores fortes foram uma das características das obras de Tarsila do 

Amaral. Acredita-se ainda que a figura do Abaporu possa ser uma crítica social. As mãos e pés grandes 

junto à cabeça pequena pode fazer alusão às formas de trabalho da época, enquanto a cabeça pequena pode 

dizer que falta mais pensamento e consciência. A obra Abaporu da artista Tarsila do Amaral foi pintada 

em 1928. 

 

 

Abaporu, que vem dos termos em tupi aba (homem), pora (gente) e ú (comer), significando “homem 

que come “gente”“. É uma referência para a criação da Antropofagia modernista brasileira, 

ou Movimento Antropofágico, que se propunha a deglutir a cultura estrangeira e adaptá-la ao Brasil. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Ciências Naturais Eixo: O universo 

OBJETIVO: Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua influência 

nos elementos que constituem a vida em nosso planeta. 

CONTEÚDO. Sol 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropofagia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Antropof%C3%A1gico
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ATIVIDADE 2: O SOL  

Como vimos nesta obra, um dos elementos é o 

SOL. De cores fortes e compostas por dois 

círculos, o sol tem uma importância para a nossa 

vida. A luz do Sol é muito importante para 

manter a vida no planeta Terra. Ela é a nossa 

fonte primária. Todos os seres vivos dependem 

da luz do Sol para sobreviver. Na atividade de 

hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o sol. 

Qual a forma do sol? O que são os raios solares? 

Observem a tonalidade das cores representadas 

por Tarsila na fig. 1: 

 

 

               

     Fig. 1: Sol – Tarsila do Amaral                              Fig. 2: Sol  

 

 

O dia é o período de tempo que o Sol ilumina a sua 

cidade, o seu Estado e o seu país. A noite é o período 

de tempo que fica escura a sua cidade, o seu Estado 

e o seu país, porque o Sol está iluminando outra parte 

do planeta Terra. Isso acontece porque a Terra gira 

lentamente o tempo todo, mas nós não sentimos 

qualquer movimento, porque ela gira uniformemente 

e com a mesma velocidade. 
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Registro: Em uma folha de sulfite branca, ofereça giz de cera amarelo e deixe a criança fazer o desenho 

do sol (este importante elemento para a nossas vidas). Traga a atividade para a escola ao término do mês. 

   

 

 

 

 

 

 


