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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)          08/09/2021 a 10/09/2021 
 

 

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 conhecer um novo pintor, muito 

famoso:  Joan Miró. 

✓ 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)  08/09/2021 a 10/09/2021 

 

ATIVIDADE 1:  QUEM FOI JOAN MIRÓ? 

Joan Miró (1893-1983) foi um importante pintor, gravador, escultor e 

ceramista espanhol. Sua obra carrega simplicidade, equilíbrio e muitos 

elementos imaginativos. Ele criou sua própria linguagem artística e 

retratou a natureza da forma como faria o homem primitivo ou uma 

criança. Com composições poéticas, muitas vezes trazendo explosões 

cromáticas, Miró produziu um trabalho inovador e tornou-se referência 

no movimento do Surrealismo. Joan Miró nasceu em Barcelona, na 

Espanha, no dia 20 de abril de 1893.  

 

 

ATIVIDADE 2: CONHECENDO ALGUMAS OBRAS DE MIRÓ: 

 

                                       

  Maternidade (1924)                                           The Ladder of Escape (1939) 

 

Surrealismo: movimento literário e artístico, lançado em 1924, que se caracterizava pela expressão espontânea e 

automática do pensamento (ditada apenas pelo inconsciente) e, deliberadamente incoerente, proclamava a 

prevalência absoluta do sonho, do inconsciente, do instinto e do desejo e pregava a renovação de todos os valores, 

inclusive os morais, políticos, científicos e filosóficos  

ÁREA: Artes   Eixo: Percepção e Sentido 

OBJETIVO: Conhecer obras de artistas consagrados – ler e interpretar sentido às imagens. 

CONTEÚDO: Leitura de imagens: Vida e Obra de Joan Miró. 
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Secretaria Municipal da Educação 
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INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    08/09/2021 a 10/09/2021 

 

ATIVIDADE 1: VÍDEO:  JOAN MIRÓ – PROPOSTA ARTÍSTICAS PARA CRIANÇAS. 

Vamos conhecer um pouco mais da vida e obra deste pintor famoso? Assistam com atenção ao vídeo 

abaixo e observem as obras apresentadas. 

 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=ojFgV34M268 

 

ATIVIDADE 2:  REGISTRO DOS OLHOS. 

Como vimos no vídeo, Miró gostava muito de representar animais e elementos da natureza em suas obras. 

Além do uso marcante das cores primárias, nosso pintor também utilizava a cor preta em suas telas. Ele 

gostava muito de pintar gatos, pássaros de todos os tipos. Mas o que ele mais gostava de pintar eram os 

olhos deles. Ele dizia que se observássemos bem os olhos dos animais, poderíamos perceber o que estavam 

sentindo: tristes, com sono, com fome, ou se queriam descansar. Por isso ele pintava olhos de diversas 

maneiras e de várias cores: olhos grandes, olhos fechados, olhos pequenos, misteriosos, olhos por todas 

as partes! Os olhos, como já estudamos, são órgãos responsáveis pelo sentido da nossa visão. Vamos 

observar os diferentes olhos das pessoas e dos animais? 

 

 

    

 

    

 

ÁREA:   Ciências Naturais /Artes                  Eixo:Seres vivos/ Percepção e Sentido 

OBJETIVO: Identificação das características dos seres vivos – olhos. / Ler e interpretar sentido às imagens. 

CONTEÚDO: Leitura de imagens/  animais (caracteristicas)  
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Agora é com vocês! 

Utilizando canetinhas pretas e uma folha de sulfite branca, deixe a criança registrar diferentes tipos de 

olhos: pequenos, grandes, com cílios, sem cílios. Depois ofereça giz de cera colorido (com as cores 

primárias) e deixe que a criança pinte esses olhos. Ao término dessa produção, apreciem juntos. 

Abaixo, seguem algumas obras de Miró para inspiração: 

 

                             

 

 

Registro: Traga a atividade para a escola ao término do mês! Faremos uma exposição com os 

trabalhos realizados nesse segundo semestre. 
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ATIVIDADE 1:  CONSTRUÇÃO PAINEL COM PAPÉIS COLORIDOS. 

Os quadros de Miró são sempre muito coloridos, com desenhos na cor preta marcando bem as formas e os 

traçados. Para representar essas cores, vamos construir um Painel com papéis. Para esta atividade vamos 

precisar de: folha em branco (preferencialmente na folha A3), cola e pedaços de cartolinas nas cores 

verde, amarelo, azul, vermelho e preto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como fazer? A criança deve rasgar pedaços de papel, passar cola e colar no papel em branco, segundo 

sua vontade. Além de apropriar-se dos nomes das cores, vamos trabalhar a coordenação motora do nosso 

aluno. Os papéis podem ter tamanhos variados: grandes ou pequenos, mas é importante que a criança faça 

sozinha (tanto a rasgadura como a colagem). Enquanto fazem a colagem, deixe a criança nomear as cores! 

Abaixo, seguem algumas inspirações! A criança pode substituir o papel preto pela canetinha preta e realizar 

desenhos 

                                

Registro: Enviem essa Foto pelo Messenger do Grupo de Facebook da Escola – iremos produzir um 

quadrinho para os alunos. 

Para conhecer mais atividades na educação infantil sobre Miró: 

:https://www.criandocomapego.com/joan-miro-para-criancas-projeto-de-artes/ 

https://www.sitedelinhares.com.br/noticias/geral/criancas-de-ceim-do-bairro-palmital-desenvolvem-

projeto-inspirado-em-joan-miro 

ÁREA:  Matemática                                   Eixo: Espaço e forma. 

OBJETIVO:  Explorar e identificar propriedades geométricas (forma, tamanho e posição) 

CONTEÚDO: Formas – Losango/ noções dentro e fora. 
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ATIVIDADE 2: FORMAS GEOMÉTRICAS:  LOSANGO. 

Hoje vamos conhecer uma nova forma geométrica: o losango. Podemos encontrar essa forma em vários 

objetos do nosso dia a dia, como por exemplo, uma pipa ou na Bandeira do Brasil. Observem as figuras 

abaixo (ao lado esquerdo são as figuras que já trabalhos). 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3:  07 DE SETEMBRO. 

Nesta semana, estamos comemorando a Independência do Brasil. Para conhecer um pouco mais sobre essa 

importante data para o nosso país, assistam o vídeo abaixo: 

   

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

 

Vamos montar a nossa Bandeira do Brasil? 

Para essa atividade, vamos precisar de papéis Verde, Amarelo e Azul. Faça as formas geométricas 

conforme as figuras da Bandeira do Brasil:  

https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw
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Retângulo – Verde 

Losango - Amarelo 

Círculo - Azul 

Disponibilize as formas para a criança e permita que ela monte a Bandeira do Brasil conforme a figura. 

 

 

 

 

     Registro:  Guarde a atividade em uma pastinha e traga para a escola ao término do mês. 

 

 

 


