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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 30/10/2020  

Título da Atividade 05: Conhecendo as obras de Cândido Portinari  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 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); 

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. (EI02EF09); 

 

Resumo: 

Cândido Portinari foi um importante artista plástico brasileiro da fase modernista. 

Reconhecido mundialmente, recebeu diversos prêmios e participou de inúmeras 

exposições. Além da pintura, Portinari também se dedicou à ilustração, gravura e à 

docência, sendo professor de artes plásticas. 

Cândido Torquato Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 em uma fazenda de 

café, na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Filho de italianos, Portinari veio de 

uma família humilde e era o segundo filho de doze irmãos. 

A realização das pinturas de Portinari para a Matriz de Batatais está diretamente ligada à 

construção do templo. A nova matriz almejada pelo Monsenhor Joaquim Alves, teve as 

obras iniciadas em 1925 sob o comando do engenheiro– arquiteto italiano Julio Latini, 

tendo uma Comissão de Obras e o envolvimento da população na doação de recursos. 

Nesta atividade as crianças irão observar varias telas feitas pelo o pintor, em seguida 

tentar reproduzi-las com o material disponível em casa.  
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Materiais: 

- Imagens disponíveis no grupo de WhatsApp; 

- Folhas de sulfite; 

- Materiais disponível em casa. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

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

demostrou compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança 

consegui reconhecer as cores das obras? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na 

coordenação motora fina e grossa? 

 

O que fazer durante? 

• Convide a criança para sentar com você, compartilhe a proposta de criar um 

desenho, usando suportes e materiais diversos.  

• Ajude a criança com os matérias;   

• Explique a importância do ponto turístico citado no anexo;  

• Atenção redobrada com o manuseio da tesoura; 

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 

•  Seja claro e objetivo; 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível 

em: https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://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 
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