
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 02/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSOR: Alexandra, Ida, Gislene, Sara, Stella e Thaisa. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, formas e imagens. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 
usando instrumentos riscantes e tintas. 

 
ATIVIDADE: Releitura da obra de Romero Britto "Maçã" (Apple). 
 

    
Obra Maçã – Romero Britto 

 
ESTRATÉGIA: 
A família deverá mostrar a imagem da obra de Romero Brito, para que a 
criança visualize a obra. Após, deverá estimular a criança visualmente e 
oralmente no reconhecimento de imagem e cores. Poderão usar frases, como: 
"Olha as cores que tem aqui…", "Que fruta é essa?", mostrando sempre a 
criança as cores e a imagem. 
Deverão na sequência, propor que a criança participe da construção da sua 
obra. O adulto irá desenhar uma maçã em uma cartolina ou papelão. A seguir 
deverá disponibilizar para a criança tinta com vários cotonetes presos com 
durex, ou ainda pequenos pedaços de esponja, para que a criança carimbe os 
cotonetes ou o material escolhido, colorindo assim a sua obra. Caso a criança 
demonstre interesse em manusear a tinta, ou caso não tenha nenhum recurso, 
poderá também colorir com o carimbo dos dedos. Abuse da imaginação e mãos 
a obra! 
Segue imagens dos recursos sugeridos e da obra de Romero Britto. 
 



 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 02/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSOR: Edileuza, Fabricia, Helena, Naile, Mônica e Loriane TURMA: 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 
usando instrumentos riscantes e tintas. 

 
Atividade 3 

 
Brincar de avião assim como a obra de Ivan Cruz 

 
Brincar com tinta proporciona às crianças explorar diferentes materiais e 

criar expressões artísticas, desenvolvendo se por meio delas. Junto ao adulto a 

criança irá elaborar e manusear diversas cores de tinta, obtendo novos 

conhecimentos. Para pintar a folha de papel poderá usar pincel, rolinho e 

espuma. Após secar, faça a dobradura de um avião para brincar livremente.  

  

Receita de Tinta de Gelatina: 
 
Ingredientes 
 

Gelatina de cores diferentes 

4 colheres de água 

Modo de preparo: 

Coloque o pó de cada cor em um pote e adicione as quatro colheres de água, 

misture bem. E está pronto para ser usada. 

Encontrado no site: https://www.youtube.com/watch?v=nDOhSCnGK5o 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2015/02/obras-de-ivan-cruz-

brincadeiras-de.html 
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