
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA 
SERRA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ATIVIDADES BERÇÁRIO

TEMA:  ARTES VISUAIS – “ARTISTAS BRASILEIROS”

OBJETIVOS: Desenvolver  nas  crianças  o  encantamento  pelas  produções
artísticas, ampliar seu universo cultural, conhecer diferentes estilos artísticos e
analisar os elementos da linguagem visual através da apreciação e releitura de
algumas obras de arte.

1 - MUSICALIZAÇÃO

Assistir ao vídeo musical Bob Zoom “O Pintor de Jundiaí”  que encontra-se no
Youtube onde,  por  meio  da  ludicidade,  estimularemos  o  fazer  artístico  e
também, o desenvolvimento da oralidade e esquema corporal.

2 - HORA DA ATIVIDADE ( RELEITURA DA OBRA DE TARSILA DO 
AMARAL)

Nesta atividade estaremos apresentando para a criança uma das obras de 
Tarsila do Amaral e, com o auxilio da família e usando a criatividade, faremos a
Releitura da Obra  “Vendedor de Frutas” seguindo o exemplo das figuras 
abaixo .



Obra Tarsila do Amaral “Vendedor de Frutas”  Releitura da Obra “ 
Vendedor de Frutas”
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3 - HORA DA HISTÓRIA  ( O GATO XADREZ )

Assistir  ao  vídeo  Varal  de  História  “O  Gato  Xadrez”  que  encontra-se  no
Youtube onde, por meio da ludicidade, estaremos trabalhando as cores.



4 - HORA DA ATIVIDADE ( RELEITURA DA OBRA DE ROMERO BRITTO)

Nesta atividade estaremos apresentando para as crianças uma das obras de
Romero Britto e, com o auxílio da família e usando a criatividade, faremos a
Releitura da Obra  “Peixe” seguindo o exemplo das figuras abaixo, estaremos
pintando a mãozinha da criança usando tinta guache de varias cores para que
fique bem colorido com os materiais que tiverem disponiveis em casa, também
poderá ser feito contornando a mãozinha com lápis de cor, canetinha, giz de
cera e logo após, colorindo junto com a criança.



              Obra de Romero Britto “Peixe”                        Releitura da Obra “ 
Peixe”
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5 - HORA DA BRINCADEIRA

 Para esta atividade precisaremos de um pote plástico, um copo ou uma lata
com tampa  e cotonetes. Para realizar a atividade, faça um pequeno furo na



tampa  com  a  dimensão  que  passe  o  cotonete,  para  que  a  criança  possa
colocar o cotonete dentro do utensílio disponível através do buraco na tampa.
Trabalharemos  nesta  atividade  a  concentração,  o  movimento  de  pinça  e
coordenação motora fina.

ATÉ A PRÓXIMA SEMANA.


