
 

Atividade 5 

Berçário A 

Releitura da Obra O Peixe de Romero Britto. 
A criança precisa do auxílio do adulto para realizar a atividade. Pegue um pratinho de papel de 

festa, se não tiver pode ser outro tipo de papel, em formato de circulo. Dentro do circulo fazer o 

peixe e pintar conforme a obra do artista.  Materiais utilizados: Pratinho de Papel, Tinta guache. 

http://infantildoelias.blogspot.com/2013/04/releitura-da-obra-peixe-do-artista.html . 
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TURMA: Berçário I 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
 
BIA-BIB-Traços, Sons, Cores e Formas. 
BIC- Corpo, Gestos e Movimentos. 

BID- escuta, fala, pensamento e imaginação 
 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
 
BIA-(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e 
tintas. 
 BIB- (EIO1TSO3) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e 
tintas. 
BIC- (E1O2CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear etc. 
BID-(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 
 

http://infantildoelias.blogspot.com/2013/04/releitura-da-obra-peixe-do-artista.html


Berçário IB 

Atividade a ser desenvolvida: Releitura da Obra A lua de Tarsila do amaral 

Estratégia e Contribuições Didáticas: Depois de apresentar o quadro da artista Tarsila do Amaral 

(A Lua) o adulto responsável deverá desenhar a lua e a criança irá pintar a mesma com tinta 

utilizando as mãozinhas e dialogar com a criança sobre essa obra de Tarsila do Amaral. 

Observação: registrar a atividade com fotos ou vídeos.  

                                               

 

BIB -Receita de tinta caseira  

Ingredientes: 

2 colheres de açúcar 

Meia colher (pequena) de sal 

Meia xícara de amido de milho 

2 xícaras de água 

Diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos poucos, sempre 
mexendo. 

2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 

3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais cremosa, igual a da tinta 
guache desligue e deixe esfriar. 

4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou suco em pó em um 
recipiente. 

Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido! 

 

 

 

 

 

 

 



Berçário IC 

Atividade a ser desenvolvida: Avião de papel  

Estratégia/contribuições didáticas: Inicialmente apresentar a sua criança a imagem de crianças 
brincando com avião de papel (trabalho do pintor Ivan Cruz, ver link abaixo). Faça uma dobradura 
de avião, e em uma sulfite ou papelão crie uma paisagem onde o mesmo possa ser colado para 
completar o cenário. Permita que sua criança participe deste processo. Em seguida compare com 
a obra do artista. 

 Link: https://br.pinterest.com/pin/324048135672429821/ 

 

                                    

 

_____________________________________________________________________________ 

Berçário ID 

 

Atividade a ser desenvolvida: História do livro do Artista Gustavo Rosa  

 

Estratégia/contribuições didáticas: A família junto com a criança deverá ouvir a história para  
assim, estimular o interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando as ilustrações. O ovo 
ou a galinha com auxilio do link enviado colocar a historia do livro do Artista Gustavo Rosa para 
criança assistir. 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=cWM9C-yd2xA 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/324048135672429821/
https://www.youtube.com/watch?v=cWM9C-yd2xA

