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QUERIDOS ESTUDANTES E FAMÍLIAS: 

 
 ESTA É A SÉTIMA SEMANA DE ATIVIDADES PARA 

AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA NOSSA 
ESCOLA. 
 ESTAMOS DISPOSTOS E SAUDÁVEIS E 
ESPERAMOS QUE VOCÊS EM CASA TAMBÉM. 
 ACREDITAMOS QUE TUDO VAI DAR CERTO SE 
FICARMOS COM O CORAÇÃO TRANQUILO E COM FÉ 
QUE TUDO VAI ACABAR BEM. 
 TODOS ESTAMOS COM SAUDADES DA NOSSA 
ROTINA, DO NOSSO TRABALHO, MAS 
PRINCIPALMENTE DAS CRIANÇAS, NOSSOS 
ESTUDANTES, AGUARDANDO ANSIOSOS NOSSO 
REENCONTRO E RETORNO ÀS AULAS QUANDO ASSIM 
FOR SEGURO. 
 QUEM PUDER, FIQUE EM CASA. 
 ABRAÇOS CARINHOSOS DA EQUIPE ELZA FREIRE 
  
   

DIRETORA SANDRA, VICE PAULA, COORDENADORA RENATA 
E PROFESSORAS DA EMEB PROFESSORA ELZA FREIRE 

FASE I: ANA MARIA, ANA PAULA, CÍNTIA NOVAES, 

 CINTYA FIGUEIRA, SANDRA DIAS,  

SANDRA MARTINEZ, SIRLEI 

  



EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Desenho de Observação – Aldemir Martins 

        
OBJETIVO(S): 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Conhecer e apreciar obras de arte 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

O desenho é a primeira forma de escrita das crianças, neste momento elas podem se 
expressar transmitindo sua visão de mundo. Então vamos praticar um pouquinho e também 
conhecer um pouco da vida e obras de um pintor brasileiro chamado Aldemir Martins. 

 
ATIVIDADE(S): 

1- Leia para as crianças a biografia de Aldemir Martins 
                                  

                                 ALDEMIR MARTINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALDEMIR MARTINS (1922-2006) FOI UM ARTISTA PLÁSTICO BRASILEIRO, PINTOR 
ILUSTRADOR E ESCULTOR, PRODUZIU IMPORTANTES OBRAS QUE CARREGAM A 
MARCA DA PAISAGEM E DO HOMEM DO NORDESTE DO PAÍS. ALDEMIR MARTINS (1922-
2006) NASCEU EM INGAZEIRAS, SERTÃO DO CARIRI, CEARÁ, NO DIA 8 DE NOVEMBRO 
DE 1922.  
EM 1946, O ARTISTA MUDOU-SE PARA SÃO PAULO ONDE PARTICIPOU DE DIVERSAS 
EXPOSIÇÕES COLETIVAS. EM 1951 RECEBEU O PRÊMIO DE DESENHO, NA BIENAL DE 
SÃO PAULO, COM A OBRA “O CANGACEIRO”.  
ALDEMIR MARTINS FOI UM ARTISTA INOVADOR QUE TRABALHOU NA PINTURA, 
GRAVURA, DESENHO, CERÂMICA E ESCULTURA, USANDO OS MAIS DIFERENTES 
MATERIAIS, ENTRE MADEIRA, PAPEL DE CARTA, CARTÕES, TELAS DE LINHO, JUTA E 
OUTROS TECIDOS. COM SEUS TEMAS INCONFUNDÍVEIS REPRESENTOU A NATUREZA 
E A GENTE DO BRASIL.  
EM 1978, ALDEMIR MARTINS PARTICIPOU DA COLETIVA “RETROSPECTIVA 19 
PINTORES”, NO MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. ENTRE OUTRAS 

 



EXPOSIÇÕES, PARTICIPOU DA INTERNACIONAL ARTE EXPO, EM ESTOCOLMO, SUÉCIA. 
EM 1985, PUBLICOU O LIVRO “ALDEMIR MARTINS, LINHA, COR E FORMA”. 
ALDEMIR MARTINS FALECEU NO HOSPITAL SÃO LUÍS, EM SÃO PAULO, NO DIA 5 DE 
FEVEREIRO DE 2006. 
 

2- Após a leitura vamos falar de algumas obras desse artista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Melancias                                               Vaso de flores                                                    Fruteira 
 

3- Mostre as obras pra sua criança sem falar os nomes delas 
 

4- Façam perguntas para a criança (ouça  suas respostas, sem intervir) 

 O que você vê em cada obra? (objetos, elementos) 

 Que cores o pintor usou em cada uma delas? 

 Onde está cada objeto? O cenário, paisagem (onde você acha que está a 
melancia? Porque você acha isso? O vaso está onde, em que local? A cesta de 
frutas parece estar onde? Explique suas respostas 

 Quais frutas aparecem na fruteira? 

 Que nome você daria pra cada obra de arte? 

 Qual obra você mais gostou? Por quê?  

 Qual não gostou e porquê?  

 Agora o adulto vai ler pra você o nome de cada obra de arte. Será que foi o 
mesmo nome que você criou? 
 

5- Após a conversa peça que a criança escolha algum objeto de casa que lembre os 
quadros desse pintor. Pode ser um vaso, uma fruta, uma fruteira ou qualquer outro 
objeto que ele queira desenhar. Deixe a criança escolher. 
 

6- Coloque este objeto em um local que a criança consiga observá-lo e deixa-a 
desenhar e pintar a vontade. Mas não esqueça de estimulá-lo a observar os detalhes 
e as cores do objeto, o tamanho, o cenário, o suporte (está onde? Dentro de um 
prato, uma cesta, uma caixa, em cima de uma mesa?) 

 

7- Peça para a criança escolher o nome pra sua obra de arte. Ajude-a a escrever, 
depois que ela escolher, sempre usando LETRA DE FÔRMA MAIÚSCULA. Escreva 
num papel pra criança copiar. 

 

8- Guarde este desenho para quando voltarmos para a escola, pra mostrar aos amigos.   
 
Fontes de pesquisa 

 

 
 



www.ebiografia.com/aldemir_martins 
www.espaçoarte.com.br 
www.escritoriodearte.com 
www.wikart.org 
 

  

http://www.ebiografia.com/aldemir_martins
http://www.espaçoarte.com.br/
http://www.escritoriodearte.com/
http://www.wikart.org/


EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Caça ao tesouro dos números 

        
OBJETIVO(S): 

 Compreender a importância dos números em nosso dia a dia 

 Identificar objetos que tenham números em casa. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Sabemos da importância que os números tem em nossas vidas e que eles estão em lugares 
que às vezes nem percebemos no nosso dia a dia. O que vocês acham de fazermos uma caça 
ao tesouro dos numerais?  

 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Procurem em sua casa onde podemos encontrar objetos que tenham números (peçam 
ajuda da sua família) 
 

2. Escolham 3 desses objetos (sugestões, caso não encontrem: relógios, celulares, 
calendários, calculadoras, panfletos de mercado, entre outros) 
 

3. Conversem sobre a importância de cada um em suas rotinas 
 

4. Desenhem esses objetos escolhidos em uma folha e guardem para quando voltarmos a 
nos encontrar. 

 
Deixamos como indicação um vídeo para vocês assistirem com alguns exemplos do uso dos 
números em nossa vida.  Assistam e divirtam-se. 
https://www.youtube.com/watch?v=oBeG_HenqWI 
 
 
Bom aprendizado!! 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oBeG_HenqWI


  EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Criando histórias 

        
OBJETIVO(S): 

 Expressar ideias por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de expressão 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Quando folheamos um livro podemos criar várias histórias através de suas imagens, e isto é o 
que vamos fazer agora, viajar no mundo da imaginação criando e encantando com suas idéias. 

 
 
ATIVIDADE(S): 

5. Observem estas imagens a seguir. 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Conversem com suas famílias sobre o que vocês conseguem perceber em cada quadro. 
 
3- Criem uma história dando nome ao personagem, pensem que lugar que essa história 
acontece e todos os detalhes que vocês conseguirem imaginar. O que será que há na caixa? O 
que será que o menino vai fazer? 
 
4- Peçam que um adulto registrem essas histórias para lermos em sala quando pudermos estar 
juntos. Podem juntos criar um nome para a história. 
 
Sejam criativos e divirtam-se. 
                                         

 Imagem. www.portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

 

  

   

http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/


  EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: 1 
                            
  ATIVIDADE: Passa Anel 

        
OBJETIVO (S): 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Vamos resgatar uma brincadeira do passado e apresentar para essa geração? Passa anel, é 
uma brincadeira que requer poucos recursos, mas que é super divertida, então convide toda a 
família e vamos à diversão!  

 
ATIVIDADE (S): 

6. Antes de começar a diversão, vamos conversar um pouco sobre brincadeiras: 
 

 Quem conhece essa brincadeira?  

 Já brincaram dela?  

 Conte sobre outras brincadeiras que vocês realizavam quando crianças e ensine para 
seus filhos 

 Aproveite esse momento para compartilhar e vivenciar novas experiências com as 
crianças 
 

7. Para brincar é preciso um anel ou outro objeto pequeno (uma pedrinha, uma moeda e 
etc). Mas atenção, ao final da brincadeira, guarde o objeto para que a criança não 
coloque na boca 
 

8. Em família, decidam quem será o passador do anel e quem será o adivinhador 
 

9.  Todas os participantes devem formar uma roda, deixando as mãos unidas, palma com 
palma 
 

10. O passador pega o anel e esconde-o entre as palmas das mãos. Dentro da roda, vai 
passando-as no meio das mãos dos outros e, sem ninguém perceber, solta o anel nas 
mãos de uma das pessoas. Depois de passar pela última criança, o passador pergunta 
ao adivinhador: “Com quem ficou o anel?” 
 

11. Se o adivinhador acertar com quem está, ele será o próximo passador e deverá escolher 
quem será o adivinhador 
 

12. E então, gostaram? Que tal agora, fazer o desenho de um anel, bem brilhante. Não 
esqueçam de levar para a sua professora quando a escola voltar. 
 



                                            
http://brincadeirasnoensinoinfantil.blogspot.com/2008/11/passa-anel-objetivos-coordenao-viso.html 

 

 

 

  

http://brincadeirasnoensinoinfantil.blogspot.com/2008/11/passa-anel-objetivos-coordenao-viso.html


EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Quente ou Frio 

        
OBJETIVO(S): 

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A criança deve ocupar boa parte de seu tempo brincando com jogos e brinquedos e assim sem 
perceber já estão aprendendo. Para essa brincadeira, terão que prestar bastante atenção nas 
pistas e perceber que “quente” significa que estão pertos e “frio”, que estão longe. Vamos lá... 

 
ATIVIDADE(S): 

1. Para a brincadeira ficar bem legal, toda família pode participar junto com a criança, 
quanto mais participantes, mais divertida a brincadeira vai ser 
 

2. Junto com a criança escolham um objeto para esconder e um ambiente para realização 
da brincadeira, o ideal é que seja um local com bastante esconderijos, como quarto, sala 
ou cozinha 
 

3. Peça para que todos saiam do ambiente e escondam o objeto escolhido sem que as 
crianças vejam 
 

4. Em seguida, chame-as e diga “Quente ou Frio”, com isso os pequenos devem começar 

a procurar o objeto. Quando estiver perto do esconderijo, quem escondeu deve falar 
“está quente!”. Ao se afastarem do ponto correto, ele deve falar “está frio!” 

 
5. Quem encontrar o brinquedo é o vencedor e o próximo a esconder o objeto. 

                       
 
http://www.bloguito.com.br/brincando-de-ta-quente-ta-frio 

 
 

       
  

http://www.bloguito.com.br/brincando-de-ta-quente-ta-frio


EMEB Professora ELZA FREIRE 
Fase I 
 
  ATIVIDADE: Apreciação e Releitura da obra “Os Girassóis” – Van 

Gogh 
        
OBJETIVO(S): 

 Interessar-se e reproduzir diversas artísticas, ampliando seu conhecimento do mundo e 
da cultura; 

 Desenvolver expressões artísticas, também a coordenação motora a noção espacial e a 
socialização 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, dobradura 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

Sabemos da importância da arte e dos novos conhecimentos na educação infantil, por isso 
vamos apresentar uma obra de arte, dando oportunidades para que ampliem seu repertório 
cultural e visual, desenvolvam a sua imaginação e criatividade. 
 
ATIVIDADE(S): 

 
1) Observar a imagem do quadro: dos girassóis”, e ler para sua criança: 



 

ESSA OBRA FOI PINTADA PELO ARTISTA CHAMADO VINCENT WILLIAM VAN GOGH, 
ELE NASCEU NA HOLANDA EM 1853, É UM DOS PINTORES MAIS FAMOSOS QUE 

EXISTIU. ESSA OBRA É UMA DAS MAIS FAMOSAS DO MUNDO. 
 

2) Converse com sua criança sobre a obra, pergunte e ouça sua resposta com atenção: 

 O que você achou? Explique se gostou, porque gostou 

 O que é essa pintura? Você já viu alguma flor desta? Sabe seu nome?  

 Que nome você daria a essa pintura? 

 Quais cores o artista utilizou?  

 Você usaria as mesmas cores ou 
usaria outras? 

 Essa obra mostra girassóis. Você já 
viu algum girassol?  

 Colocamos a foto de girassóis num 
vaso pra você conhecer. Veja o que 
tem de parecido com a obra do 
pintor VAN GOGH: “DOZE 
GIRASSÓIS NUMA JARRA” 
 

3) Agora que você já conheceu essa 
obra maravilhosa, vamos brincar? 
VOCÊ É O PINTOR: 

 Desenhe em um sulfite um girassol, 
o maior que conseguir. Pinte 
utilizando tinta guache ou se não 
tiver vamos preparar uma. 

 
Ingredientes para fazer a tinta: 

 2 colheres de açúcar 

 Meia colher pequena de sal 

 Meia xícara de amido de milho (maisena) 

 2 xícaras de água 

 Diversos corantes alimentícios ou sucos em pó (diversos sabores) 
 
     Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos poucos, sempre 
mexendo. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. Quando a 
mistura estiver homogênea e com uma textura mais cremosa, igual a da tinta guache, desligue 
e deixe esfriar. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor do corante ou 
suco em pó nos potinhos. Agora é só pintar e se divertir. 
Capriche na sua pintura e guarde para mostrar para a professora quando voltarmos pra 
escola. 

 
Disponível em  
https://www.novaflor.com.br/luxuoso-encanto-de-12-girassois-no-vaso/p26539/ Acesso 14 mai 2020 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_Girass%C3%B3is_numa_Jarra Acesso 14 mai 2020 

 

https://www.novaflor.com.br/luxuoso-encanto-de-12-girassois-no-vaso/p26539/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_Girass%C3%B3is_numa_Jarra

