
Atividade 2 

Berçário IA 
 
Atividade a ser desenvolvida: Releitura da obra “O Girassol” do artista Van Gogh 
 
Estratégia/contribuições didáticas: Confecção do Girassol após as crianças verem os 
Girassóis de Van Gogh, agora é hora de confeccionar seu próprio Girassol. Os pais irão passar 
tinta amarela na mão da criança e carimbar na folha formando um lindo Girassol. 
 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
NOME DO ALUNO--------------------------------- 

 
DATA: 01/08/2020 

 
SEMANA: 01 

 
PROFESSOR: -------------------------------------------------------------------------- 

 
TURMA: Berçário I 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 
BIA - Traços, Sons, Cores e Formas 
BIB- Corpo, Gestos e Movimentos. 
BIC-BID Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. 
 
 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
BIA-(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes 
e tintas. 
BIB- (EIO1CG02): Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e desafiantes. 
BIC-(EIO1ETO5) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e 
semelhanças entre eles. 
BID-(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 
 



 
 
Berçário IB 
 

Atividade a ser desenvolvida: Tarsila e os Meios de Transportes 

Estratégia/contribuições didáticas: Os pais irão assistir ao vídeo com as crianças, mostrando a 

obra e dialogando sobre os meios de transportes e juntamente com a mesma confeccionar um 

barco ou um carro, tirando uma foto da criança dentro do carro ou barco 

Link: https://youtu.be/XwmtLNNKmrs 

                                           

_____________________________________________________________________________ 

Berçário I C 
 
Atividade a ser desenvolvida: Soltando pipa 
 
Estratégia/contribuições didáticas: Inicialmente apresentar para a criança a imagem do trabalho 
do pintor Ivan Cruz que retrata brincadeiras. Em seguida a criança com a ajudo do adulto deverá 
recortar papel colorido em formato de pipa, faça novo recorte, ou desenhe formato humano 
(boneco). Cole também um pedaço de barbante ou fita, indicando a linha da pipa como se a figura 
estivesse soltando a mesma. Disponibilize as duas figuras, a do pintor e a releitura construída para 
observação e comparação.  
Link: http://filomenapereira.blogspot.com/2015/09/blog-post.html 

                                       

https://youtu.be/XwmtLNNKmrs
http://filomenapereira.blogspot.com/2015/09/blog-post.html


 

Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Construindo com Gustavo Rosa (releitura) 

Estratégia/contribuições didáticas: Despertar o olhar das crianças para obras de arte, 

favorecendo o processo criativo e possibilitando que ela expresse suas opiniões e desenvolvam a 

capacidade de pensar, falar e criar. A criança com a ajuda do adulto responsável deverá fazer a 

releitura da arte, mostre novamente as obras do artista Gustavo Rosa. Pergunte qual a obra que a 

criança mais gostou? Disponibilize materiais que tiver em casa para que a criança realize a releitura 

da obra que ela mais gostou. 

 

 

 


