
 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA   

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

PROFESSOR: Abiúde, Cristiane Narciso, Rosana, Sonia                                     TURMA: Berçário I  A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO   

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 

lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos   

• Com papel, linha, podemos fazer uma capucheta, uma variação de pipa para brincadeira;   

• Apresentar a imagem da obra para a criança e descrever verbalmente o que visualiza, enfatizando 

o brinquedo pipa;   

• Com uma folha de papel ou jornal um fio de linha , fonte o fio ,abra e faça um furo nas laterais,  

amarre o fio unindo as duas laterais  superiores, depois e só diversão; • Use a imaginação na 

utilização das cores e decoração da pipa; • Registre a atividade com uma foto e apresente para 

a criança.   

   

Imagem da obra “Meninos soltando pipas” – Candido Portinari e modelo da atividade   

   

   
   

Referências:   

   

Catálogo  das  Artes.  Obras  de  Candido  Portinari-  Portinari.  Disponível  em:  

https://www.catalogodasartes.com.br/cotacao/obrasdearte/artista/Candido%2520Portinari%2520% 

25281903-1962%2529/ordem/inclusao_mais_recente/pagina/1/   

   

   

Brinquedo de papel. Disponível em: Pintando o sete com tinta comestível. Disponível em: 

https://origamipradecorar.wordpress.com/2013/10/07/capucheta-como-fazer// Acesso em: 18 de 

agosto de 2020.  
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA         
         

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

    
PROFESSOR: Alessandra, Cristiane, Sirlene e Virginia.                       TURMA: Berçário lB   

   
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS.   
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1E01), reconhecer quando chamado pelo nome.   
(EIO1OE06) Conhecer diversas matérias, áudio visuais, figuras ilustrativas como: revistas, gibis, 
desenhos, e até mesmo acessórios feito pelo adulto responsável pela criança. Reconhecer as 
tarefas feitas em casa como meio de aprendizado.   
   

 

     

   

Atividade final: Pintor, (Heitor dos Prazeres). Artista famoso por pintar situações cotidianas nas 

favelas do Rio de Janeiro, como brincadeiras, vestimentas e moradias. Dentro deste contexto 

estaremos pedindo para que as famílias contribuam com a atividade feita com uma caixa de 

papelão, onde o mesmo poderá fazer recortes de pequenos quadrados, simbolizando portas e 

janela, caso queira pintar. Fazendo junto com a criança, pode ser com tinta de gelatina, ou guache, 

use o material disponível e a imaginação.   

   

   

 

Referência: https://br.guiainfantil.com/meio-ambiente/221-a-reciclagem-e-as-criancas.html   
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