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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Con Silva e sua arte ingênua                          Data: 03/11/2020 

  

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Con Silva, é uma artista plástica “naif” da nossa cidade de Batatais. “Naif” é uma 

palavra francesa, que na tradução para o português significa ingênua. “Arte naif” por 

sua vez, parte de artistas autodidatas, que não tem formação específica nesta área, mas 

que tem o gosto pela pintura. Sua característica é de linguagem pessoal e original de 

expressão, baseada no uso da criatividade utilizando elementos simples. 

 

     

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02EF05); 

(EI02ET05) e (EI02TS02). 

 

Materiais:  

● Imagem e vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

● 1 folha A4 (ou qualquer outra que a família tenha acesso em casa); 

● Tinta guache; 
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● Elementos da natureza (folhas ou galhinhos de árvore). 

 

Execução:  

Primeiramente, organize um espaço para realizar a pintura com a criança e em seguida 

inicie uma breve conversa com a criança sobre a artista plástica de nossa cidade, Con 

Silva, mostrando assim o vídeo e a imagem disponível no grupo de WhatsApp. 

 

O que fazer durante?  

● Convide a criança para coletar elementos da natureza, como galinhos ou folhinhas de 

árvores; 

● Proponha a ela que realize uma pintura com os elementos coletados; 

● Passe os galinhos ou as folhas na tinta guache e incentive a criança a realizar 

diferentes movimentos para pintar; 

 

 

 

● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Sugira para a 

criança que organizem os materiais utilizados; 

● Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram e deixar o desenho exposto em algum ambiente da casa. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  
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Links importantes: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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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