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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 22/09/2020 

Título da Atividade: Obra de arte: Os girassóis. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando     

escrita de ilustrações, e acompanhamento, com orientação do adulto-leitor, a direção da 

leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita) (EI02EF03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e                      

    opiniões (EI02EF01); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc) (EI02ET02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

     pintar, rasgar, folher, entre outros (EI02CG05). 

 

Resumo: 

A primavera se inicia neste dia 22 de setembro ela é caracterizada pelo desabrochar das flores, 

chuvas e pelo aquecimento da temperatura. Esta estação é muito apreciada por boa parte das 

pessoas, pois a natureza fica mais colorida com flores de variados tipos. Por conta disso, é um 

período conhecido também como "estação das flores". 

Nesta atividade a criança irá conhecer a obra “’Os girassóis” de Van Gogh e a partir dela fazer 

flores com carimbo de talher – garfo. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular para o adulto realizar a leitura do texto, folha sulfite, talher (garfo) tinta guache 

amarela, vermelha e verde. 
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Espaços: 

Preparar um local espaçoso, onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado ou mostrado e por se tratar de leitura, esta atividade precisa de um local 

com pouco ruído, podendo ser na sala, no quarto, etc.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Consegue 

elaborar perguntas diante do que foi apresentado a ela? O modo como interage com o texto? 

Demostra interesse em ouvir o texto? Demostra dificuldade ou facilidade em suas habilidades 

manuais?  

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente organize o espaço para ser realizada a atividade, dialogue com o pequeno 

sobre a primavera dizendo que: 

- Hoje se iniciam a estação da primavera, portanto nesta época sempre cai uma chuvinha 

para alegrar as plantas e as flores, então que tal conhecer um pouquinho da obra de arte “Os 

girassóis”. 

2. Mostre a tela e leia o texto da obra para a criança. Depois de falar sobre a obra incentive-a 

carimbar em uma folha sulfite vários girassóis utilizando como recurso um talher (garfo). 

3. Questione a criança sobre os fenômenos naturais que ocorre durante esta estação, caso o 
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pequeno não consiga responder diga que a chuva, o aquecimento da temperatura (o sol) é uma 

das características que fazem as flores desabrocharem. 

4. Exponha a obra da criança em um local da casa para valorizar seu trabalho. 

5. Segue a tela e o texto abaixo: 

 

A OBRA GIRASSÓIS 

 

 

 

A tela “Os Girassóis” é tida como uma das melhores e mais famosas obras do pintor 

holandês. Ela foi trabalhada com pouquíssima cor, além do amarelo, que invade toda tela 

diante dos nossos olhos. Os tons vermelhos, azuis e verdes que aparecem tem a função de 

realçar a luminosidade do amarelo. Van Gogh pintou uma série de girassóis (7 quadros com 

um número de três, cinco, doze e quinze girassóis). Nenhum outro pintor poderia captar a 

beleza que ele imprimia em suas telas. O amarelo dos girassóis vinha carregado de luz da 

mais pura magia, como se neles tivessem agregados pedaços do sol.  
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Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas

