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

OBJETIVO  DE  APRENDIZAGEM:  (EI02E004):  Comunicar-se  colegas  e  adultos,
buscando compreendê-los e fazendo compreender.

Olá Família!
Bom dia!

Esperamos que estejam todos bem!
Para esta semana temos como temática: Criança artista.

Dia da semana: Segunda-feira.

A Arte na Educação é uma importante ferramenta, pois auxilia no desenvolvimento

infantil. Por meio da arte é possível, aprender, adquirir novas habilidades, enxergar dife-

rentes perspectivas e sensações.

Pensando nisso, nós professoras do Berçário II escolhemos  o artista plástico Ivan

Cruz, uma vez que o mesmo através de suas pinturas contempla bem o universo infantil,

pois o mesmo reproduz nos seus quadros brincadeiras infantis de sua época.

Objetivos propostos para o decorrer da semana:

 Conhecer o artista Ivan Cruz
 Conhecer pinturas renomadas; 
 Familiarizar-se com obras artísticas; 
 Fazer releitura da obra Ivan Cruz ;  
 Desenvolver a oralidade, a interação e a socialização;  
 Reconhecer cores, linhas e formas; 
 Oportunizar o conhecimento do próprio corpo experimentando: força, flexibilidade,

equilíbrio;
 Explorar o espaço físico através de brincadeiras;
 Desenvolver a atenção, imaginação e criatividade; 



1
 º momento:

Assistir ao vídeo “Ivan Cruz – para crianças” link; https://youtu.be/28a4LyahK2k ,
está atividade tem como objeto a apresentação do artista e de algumas obras.

Segue foto do artista:

2º momento:

Após assistir o vídeo sugerimos conversar com a criança sobre o que mais chamou
sua atenção. Neste momento de conversa os responsáveis podem relatar como foi sua
infância, qual brincadeira mais gostava, se brincavam na rua, perguntar para a criança
qual brincadeira ou brinquedo que ela mais gosta. Entre outros.

3º momento: (devolutiva)

Pedimos por gentiliza se possível a devolutiva desta atividade, pode ser por meio
de fotos ou relato desses momentos na página do face da escola. Sua participação é
muito importante para nós professoras.

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as
professoras.

FONTE:https://www.ivancruz.com.br/sobre

https://www.ivancruz.com.br/sobre



