
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 03/09/2020 SEMANA: 1 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 
nas brincadeiras e interações das quais participa. 

 
ATIVIDADE: Releitura com colagem 

 

 
Obra: Peixe – Romero Britto 

 
Para esta atividade, usaremos a obra Peixe do artista Romero Britto, que estamos 
trabalhando durante o projeto Criança Artista.  
Precisaremos dos seguintes materiais: Folha de sulfite, um CD velho ou pratinho 
descartável (plástico ou papel), cola, e recortes/rasgos de revistas feitas pela própria 
criança com as mãos. Caso não tenha, pode ser utilizado giz de cera, lápis de cor, ou 
canetinhas.  
Colar o prato descartável na folha de sulfite e desenhar um corpo de peixe inspirado na 
obra trabalhada hoje. Se for utilizar o CD, o furo no meio pode ser o olho do peixinho.  
Após essa preparação, mostrar a folha para a criança e apresentar o desenho, 
explicando: “Olhe, um peixinho...”, “O peixe, que legal”. Em seguida, convidá-lo a decorar 
ou pintar o peixe com os papeis rasgados em pequenos pedaços.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA 03/09/2020 SEMANA: 1 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 
nas brincadeiras e interações das quais participa. 

 

 

Atividade 4 
 

Soltando Pipa da obra de Ivan Cruz 

 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança, 

através do brincar ela experimenta o mundo, elabora sua autonomia e organiza as 

emoções. 

Durante a atividade peça a criança que segure na linha da pipa, puxando e ficando atento 

com a força do vento enquanto corre com a linha em suas mãos. 

A ideia é construir uma versão simples, usando uma sacola de plástico. Amarre um 

barbante nas duas alças da sacola, unindo-as e deixando um pedaço de linha para a 

criança segurar, demostre que ao correr a sacola se encherá de ar e voará. 

 A criança aprende a reconhecer seu esquema corporal ajudando no desenvolvimento de 

habilidades que vão da coordenação até as ligadas a inteligências emocional.  

Para a confecção da pipa vai precisar de: 

Papel de seda ou outro de sua preferência, sacola plástica e linha, use a imaginação e 

construa junto com seu (a) filho (a).   

 
Disponível em: https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-uma-pipa-basica/ acessado 
em 18/082020 
 
 

  
www.google.com/search?q=obras+de+ivan+cruz+pipa 
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