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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 30/10/2020 

Título da Atividade: Pintura de tela criativa. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04);  

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02);  

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

opiniões (EI02EF01); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar pintar, rasgar, folher, entre outros (EI02CG05); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS02). 

 

Resumo: 

Em 1954, Cândido Portinari (1903-1962) pintou um conjunto de quadros para as capelas 

laterais e a nave da Igreja Matriz “Senhor Bom Jesus da Cana Verde” (Santuário), onde foi 

batizado. Com grande empenho, acompanhou pessoalmente as obras para instalação desses 

quadros. 

Que tal realizar uma obra de arte para simbolizar essas telas? 

Nesta atividade a criança irá observar algumas telas do Cãndido Portinari e com o auxílio da 

família irá pintar uma tela de um jeito bem simples e fácil, utilizando uma garrafa PET. Uma 

atividade superinteressante para os pequenos, mãos a obra!  

 

Preparação:  
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Materiais: 

Tela branca, garrafa pet vazia e limpa, tintas para o desenho das flores e dos galhos (qualquer 

cor de sua preferência), recipiente para colocar a tinta e pincel. 

Observação: Os materiais poderão ser substituídos, como por exemplo: a tela branca por 

folhas sulfite e o pincel pelo dedinho da criança. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço que contêm uma superficie plana e que acolhe a criança com aconchego e 

segurança, proporcionando possibilidades de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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? Demostra 

dificuldade ou facilidade em suas habilidades manuais? Qual sua reação ao explorar os 

materiais? Relata algo sobre as telas observadas? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente mostre para a criança as imagens das telas de Cândido Portinari dizendo que: 

- Essas obras de arte se encontram no interior do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde 

e que este local é visitada por turistas da região, capital e exterior. 

2. Entregue os materiais para a criança, deixa-a explorar e em seguida auxilie o pequeno na 

realização da obra. 
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3. Em uma tela branca ou folhas sulfites pinte o tronco e os galhos da árvore usando um 

pincel ou o próprio dedinho da criança. Aguarde a secagem. 

4. Depois de seco, passe o fundo da garrafa PET em um recipiente (que pode ser um 

pratinho descartável), molhando-o conforme a figura abaixo. 

5. Feito isto, encoste cuidadosamente o fundo da garrafa PET na tela onde serão as flores. 

Faça isso galho a galho. 

6. Exponha a obra em um local para secar valorizando assim o trabalho da criança. 

 

OBRAS DE PORTINARI 

    

 

PINTURA DE TELA CRIATIVA 
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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

