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Olá família, espero que estejam bem! Nesse momento tivemos que 

parar nossas atividades em sala de aula, mas como sabemos o 

ensino e aprendizagem das crianças são de extrema importância, 

desse modo, nesse documento estão algumas ações e atividades 

para relembrar o conteúdo que estávamos trabalhando e os 

sequenciais destes. 

Sabendo que nossos pequenos, não tem um conhecimento amplo 

dos conteúdos, desse modo, preciso que auxiliem eles nas 

atividades. Nesse sentido, alguém deve estar presente durante a 

realização destas atividades que foram enviadas para casa, e 

mostrar para a criança que pode pedir ajuda a qualquer momento, 

devem ainda orientar e estar por perto se a criança precisar, pois 

ficar o tempo todo sentado do lado torna a criança dependente e 

ansiosa. Dito isso… 

 Evite a tentação de dar respostas prontas, a criança deve aprender 

a pensar por si só, isso desenvolverá a autonomia. 

 Errar faz parte da formação do aluno, devem ter calma e paciência, 

o papel de corrigir é do professor! Então retomem do início e 

percebam onde está a dificuldade e o auxilie.  

 Garanta que os pequenos tenham um lugar tranquilo e silencioso para se concentrar e 

realizar as tarefas. 

 Fazer todas as atividades de uma vez pode ser realmente cansativo, uma agenda semanal 

pode ajudá-lo a cumprir prazos e se organizar, limitar o tempo que a criança deve se dedicar 

à lição pode ajudá-lo a se concentrar evitando dispersar-se com outros estímulos. 

 

Participe desse importante momento da formação de seu pequeno!  



ATIVIDADE 01 -  AUTORRETRATO 
(06/04/2020 à 10/04/2020) 

 

Desde sempre a arte está enraizada em nossa cultura, seja ela através de esculturas, 
pinturas ou até mesmo expressões gerais. 

É muito importante que seja introduzido na fase infantil, o autoconhecimento e o gosto pela 
arte. Dessa forma, uma das tarefas mais indicadas para exercitar essas duas coisas, são 
atividades sobre autorretrato para educação infantil, que estimulam a criatividade, 
observação sobre a anatomia humana, criação de ilustrações, etc. 

Você vai precisar de: Uma folha de papel; Lápis de cor ou Giz de cera colorido; Um espelho; 

Dispositivo com acesso à internet/youtube; 

Como fazer: Ao Solicitar que a criança faça a atividade, no inicio você deve Ler a poesia de 
Mário Quintana: “Auto-Retrato”. 

 
O AUTO RETRATO. 

No retrato que me faço 

traço a traço 

às vezes me pinto nuvem, 

às vezes me pinto árvore... 

Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança... 

Ou coisas que não existem, mas que um dia existirão... 

E, desta lida, em que busco pouco a pouco 

minha eterna semelhança, 

no final, que restará? 

Um desenho de criança... 

Corrigido por um louco! 

Fonte: http://centenarioquintana.blogspot.com/2006/03/o-auto-retrato.html  
 
 
Após ler a poesia, pedir que as crianças se dirijam ao espelho e observem suas 

características físicas e observem como elas se vêem, o que mais chama atenção diante de 

seus próprios olhos e qual a característica que elas mais admiram ao se olharem no espelho. 

Assim que a criança observar suas características, coloque um trecho do Canal Infantil no 

youtube, Quintal da Cultura, o primeiro vídeo que deverá passar “O Retrato – Quintal da 

Cultura” (link de acesso - https://www.youtube.com/watch?v=ZHbvGmUcU8U) 

  

Assim que eles assistirem esse vídeo distribua uma folha de papel, e os materiais para colorir 

que possuir, e peça que elas faça seu autorretrato; após que eles terminarem de fazer o 

autorretrato, fixem sua obra de arte na parede, ao lado de onde tem o espelho, 

Posteriormente, perguntar sobre as diferenças e semelhanças, levantando as seguintes 

questões: 

http://centenarioquintana.blogspot.com/2006/03/o-auto-retrato.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZHbvGmUcU8U


 Vocês estão parecidos com a foto? 

 O que você mudaria em você mesmo (a)? 

 Somos iguais ou diferentes? 

 Quais as diferenças encontradas em cada um nós? 

 Além das características físicas, todos nós nos comportamos iguais? 

 Nosso jeito diferente de agir, ser e pensar nos deixa especiais, vocês já pensaram sobre 

isso? 

No momento seguinte que o pequeno terminou a atividade, escreva o nome em CAIXA ALTA 

em um papel e peça para que eles copiem como conseguem, posteriormente solicite que 

faça um exposição, mostrando para os membros que moram com ele na casa e também 

para os grupos de WhatsApp das famílias e amigos. 

Para saber mais: vídeo do quintal da cultura que mostra pintores que fazem retrato “Pintor: 

Jean Michel Basquiat – Quintal da cultura” link de acesso 

https://www.youtube.com/watch?v=wtzp8foOuDw 

Brincadeiras: Após que fizer a atividade de autorretrato pergunte se ele quer fazer o retrato 

de mais alguém da família, e para isso temos a música do quintal da cultura “Autorretrato – 

Quintal da cultura” (link de acesso https://www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtzp8foOuDw
https://www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0

