
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA:31/08/2020 SEMANA: 1 

PROFESSORAS: GILMARA E CÁTIA TURMA: JD I E 
II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 
1ª ATIVIDADE (Segunda - feira, 31 de agosto de 2020.) 

Queridos responsáveis! 

Durante esta semana, iremos trabalhar com o tema “CRIANÇA ARTISTA”. Trabalharemos 

com as obras do artista plástico Ivan Cruz, da sua coletânea “Brincadeiras de criança”. 

Segundo o autor citado, “a criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança 

não brincou, falta-lhe um pedaço no coração.” Portanto, o brincar é essencial para o 

desenvolvimento da aprendizagem da criança que aprende de uma forma lúdica e 

prazerosa. 

Ivan Cruz nasceu em 1947, no subúrbio do Rio de Janeiro, e brincava pelas suas do seu 

bairro com toda criança. Em 1990, ele pintou seus primeiros quadros com temas de sua 

infância, mais precisamente suas brincadeiras.  1990 até hoje, Ivan Cruz pintou cerca de 

600 quadros retratando mais de 100 brincadeiras distintas e chamou essa série de 

“Brincadeiras de crianças”.  

Desenvolvimento: 

1º momento: 

Inicialmente, mostre para a criança o vídeo com a música “Aquarela” - Toquinho. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0 

2º Momento: 

https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0


 

 

 

Apresente a obra Avião de Papel, de Ivan Cruz, e faça as seguintes perguntas para a 

criança: 

Você sabe descrever que brincadeira está sendo mostrada na obra? 

Quantas crianças aparecem brincando na imagem? 

Quantos aviõezinhos aparecem na imagem? 

3º Momento: 

Com a ajuda do responsável, confeccione um avião de papel com dobradura e faça a 

releitura da obra, registrado através de fotografia, o momento em que a criança esteja 

brincando com o aviãozinho. 

Segue o link do passo a passo da confecção do aviãozinho: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYPVPLJ4w6Y 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou vídeo o 

momento de realização da atividade. 

Gratos pelo empenho e participação! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYPVPLJ4w6Y


 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA:01/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSORAS:  GILMARA E CÁTIA TURMA: JD I e 
II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03CG02) Demostrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e 
jogos, escuta e reconto histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro música. 

 
2ª ATIVIDADE (Terça - feira, 01 de setembro de 2020.) 

Queridos responsáveis! 

Daremos continuidade temática “CRIANÇA ARTISTA”, onde trabalharemos com a obra 

“Rolando Bambolês” de Ivan Cruz. 

Desenvolvimento: 

1º momento: Análise da obra 

Apresente para a criança a obra “Rolando bambolês”, do artista plástico, Ivan Cruz. 



 

 

 

Em seguida, faça as seguintes perguntas para a criança: 

Você conhece essa brincadeira? 

Quais as cores das casas que aparecem na imagem? 

Qual a forma geométrica que tem o bambolê? 

Quantas crianças e bambolês aparecem na imagem? 

 

2º Momento: Música Bambolê da Xuxa 

Após assista o vídeo da música Bambolê, da Xuxa, e dance junto com a família fazendo os 

movimentos descritos no vídeo. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_OeJHc6HiXg 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou vídeo o 

momento de realização da atividade. 

Gratos pelo empenho e participação! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OeJHc6HiXg


 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

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

PROFESSOR: GILMARA E CÁTIA TURMA: JD I e 
II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), 
utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

 
3ª ATIVIDADE (Quarta - feira, 02 de setembro de 2020.) 

Queridos responsáveis! 

Daremos continuidade temática “CRIANÇA ARTISTA”, onde trabalharemos com a obra 

“Telefone de lata” de Ivan Cruz. 

Desenvolvimento: 

Apresente para a criança a obra “Telefone de lata”, do artista plástico, Ivan Cruz. 

 

 

Em seguida, proponha a confecção de um telefone de lata. 

 

Materiais necessários: 



 

 

2 latas ou copos descartáveis 

1 pedaço de barbante de aproximadamente 2 metros 

Lápis 

Tesoura 

Modo de confecção: 

Com a ajuda do responsável, fure o centro dos copos com a ponta do lápis. Em seguida, 

passe o barbante no furo e prenda o pedaço do barbante com um nó, nos dois copos. Agora 

é só arranjar uma pessoa para poder brincar juntos e se divertir conversando ao telefone. 

Obs.: Nessa brincadeira é necessário deixar o barbante esticado para poder ouvir a voz da 

outra pessoa durante a brincadeira. 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou vídeo o 

momento de realização da atividade. 

Gratos pelo empenho e participação! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

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

PROFESSORAS: GILMARA E CÁTIA TURMA: JD I e 
II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas aliterações 
e ritmos. 

 
4ª ATIVIDADE (Quinta-feira, 03 de setembro de 2020.) 

Queridos responsáveis! 

Daremos continuidade temática “CRIANÇA ARTISTA”, onde trabalharemos com a obra 

“Brincadeira de roda” de Ivan Cruz. 

 

1º momento: 

Apresente a obra, “Brincadeiras de Roda” de Ivan Cruz. Em seguida, brinque de roda com a criança, 

cantando e fazendo os gestos descritos no vídeo. 

Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=VKEtXcqUsH8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VKEtXcqUsH8


 

 

2º momento: Releitura da obra 

Após brincar de roda, faça uma releitura da obra, através de fotografia. 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou vídeo o 

momento de realização da atividade. 

Gratos pelo empenho e participação! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA:04/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSORAS: GILMARA E CÁTIA TURMA: JD I e 
II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por meio de números ou escrita espontânea) em diferentes 
suportes. 

 
5ª ATIVIDADE (Sexta-feira, 04 de setembro de 2020.) 

Queridos responsáveis! 

Daremos continuidade temática “CRIANÇA ARTISTA”, onde mostraremos a obra “Bolas de 

Gude”, de Ivan Cruz, e realizaremos uma pintura artística feita com bolinhas de gude. 

 

Apresente para a criança a obra “Bola de gude”, de Ivan Cruz.  Em seguida, proponha uma 

técnica de pintura feita com bolinhas de gude. 

 

Materiais necessários 



 

 

Tintas guache ou caseira (segue o vídeo da produção da tinta caseira) 

1 folha de sulfite 

1 caixa de sapato  

Bolinhas de gude 

 

Etapas 

Com a supervisão do responsável, em uma caixa coloque a folha de sulfite. Em seguida, 

despeje algumas gotas de tintas e coloque as bolinhas de gude. Agora é só movimentar a 

caixa para as bolinhas ficarem rolando e misturarem a tinta. Após, é só tirar as bolinhas e 

a folha de sulfite e colocar para secar. 

Segue o link da pintura: https://www.youtube.com/watch?v=2dfAKi0EDmQ 

Segue o link da tinta caseira: https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou vídeo o 

momento de realização da atividade. 

Gratos pelo empenho e participação! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dfAKi0EDmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ

