
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2020 SEMANA:  01 
PROFESSOR: TURMA: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”/  “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 
 

SEGUNDA-FEIRA - 31 DE AGOSTO DE 2020 

 

Durante esta semana iremos trabalhar o tema “A Criança Artista”.  

Vamos junto às nossas crianças e famílias compreender um pouco a arte. Mas, afinal, qual o 
conceito de Arte? Arte é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por 
artistas a partir de percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de 
consciência em um ou mais espectadores, e cada obra de Arte possui um significado diferente. 
Essa semana, trabalharemos o artista plástico Ivan Cruz. Ele nasceu em 1947 nos subúrbios do 
Rio de Janeiro, e brincava pelas ruas de seu bairro como toda criança... De 1990 até hoje, Ivan 
Cruz pintou cerca de 600 quadros, retratando mais de 100 brincadeiras distintas, tais como, pé 
de lata, pulando corda, pique esconde, perna de pau, rodando pião, bambolê, entre outras, e 
chamou essa série de “Brincadeiras de Criança”, que cresceu de tal forma sua expressão e 
repercussão que se transformou em um projeto, pois passou a reunir em suas exposições não 
só os quadros, mas os brinquedos retratados, oficinas de brincadeiras e confecção de 
brinquedos, contadores de história, além de uma ambientação com músicas da época, como 
cantigas de roda. Tudo nascido do sonho, da saudade e da vontade de fazer com que todos 
voltassem a brincar e as crianças de hoje aprendam o verdadeiro espírito dessa arte que está 
sendo deixada de lado hoje em dia. As crianças poderão expressar conhecimentos sobre a vida 
e obra do artista através da releitura de algumas de suas obras, que hoje será a tela “Aviãozinho 
de Papel”. A proposta desta aula é realizar um trabalho interdisciplinar de maneira prazerosa, 
partindo dos brinquedos e brincadeiras infantis. Para alcançar este objetivo, utilizaremos a arte 
visual, a leitura, a pesquisa histórica. 

 



 

  

Os pais ou responsáveis devem apresentar a tela “Aviãozinho de Papel” do artista plástico Ivan 
Cruz e propor a releitura da tela através de brincadeiras, confeccionando um aviãozinho de 
papel.  Em seguida, peça para que a criança escolha algum lugar da casa ou local que goste 
para representar o que está sendo mostrado na tela. Perguntar um pouco sobre a vida e obra do 
artista Ivan Cruz: 

• Quem já conhecia alguma obra de Ivan Cruz?  

• Qual brinquedo está representado na ilustração acima? 

• Quais as outras brincadeiras que ele pintou? 

Podem registrar as respostas das crianças através de vídeos ou mesmo escrevendo em uma 
folha.  

Mostrar o vídeo da música “Meu aviãozinho de papel” que segue no link: 
https://youtu.be/dFiJWhy4_5U 

Divirtam-se!!!  

Não se esqueçam de registrar por meio de fotos ou vídeos, onde a devolutiva da Avaliação 
deverá ser postada no Messenger até sexta-feira. 


