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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Obras de Cândido Portinari – observando e criando a minha obra 

de arte                                                                                                 Data: 30/10/2020 

 

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

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. 

Em meados de 1949, o responsável pelas obras era o também engenheiro-arquiteto 

italiano Carlos Zamboni, que convidou Portinari para realizar as pinturas do novo 

templo religioso. Dessa forma, com base nas obras de Portinari, que tal criar uma obra 

de arte com a sua própria identidade?  

 

             

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02CG05) e 

(EI02ET05). 

 

Materiais:  

● Imagens das telas de Portinari disponíveis no grupo de WhatsApp; 
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● Jornais; 

● Fita crepe; 

● Pedaço de papelão em forma de tela; 

● Tinta guache; 

● Pincel. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a atividade proposta, providencie os materiais necessários e organize 

um espaço para a criança realizar uma pintura colando o papelão em forma de tela na 

parede com uma fita crepe (sugiro que cole uma folha de jornal por baixo no papelão). 

 

O que fazer durante?  

● Apresente as imagens das telas de Portinari para a criança, despertando o olhar para as 

cores e os detalhes das obras; 

● Depois de explorar as imagens, convide a criança para ir ao espaço organizado para a 

pintura, incentivando-a a pintar como desejar, de modo que ela se sinta livre para criar a 

sua própria obra de arte. 

 

 

 

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.  

 

Links importantes: 

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

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

Pontos turísticos de Batatais disponíveis em: 

http://www.batatais.sp.gov.br/?page_id=4624.  

  

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://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
http://www.batatais.sp.gov.br/?page_id=4624

