
     
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA  

NOME DO ALUNO:  DATA 03/09/2020  SEMANA: Projeto Criança Artista  

PROFESSORES: Camila Coelho  TURMA: Jardim Il A e Jardim Il B  

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

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) EXPRESSAR-SE LIVREMENTE POR MEIO DE 

DESENHO, PINTURA, COLAGEM, DOBRADURA E ESCULTURA, CRIANDO PRODUÇÕES 

BIDIMENSIONAIS E TRIDIMENSIONAIS. (EI03ET01) ESTABELECER RELAÇÕES DE 

COMPARAÇÃO ENTRE OBJETOS, OBSERVANDO SUAS PROPRIEDADES.  

  

1. Assistir a entrevista de Ivan Cruz e conhecer um pouco mais seus projetos e sua contribuição 

com a educação.   

2. Além de suas pinturas artísticas resgatando brincadeiras tradicionais, também contribui para a 

construção de brinquedos.  

3. Muitas das brincadeiras eram de vivenciadas pelo artista e, faziam parte da sua infância.   

4. Questione com a criança qual o brinquedo que ela gostaria de construir, permitindo-a expor 

suas ideias e pensamentos.  

5. A partir da escolha, pergunte quais materiais poderiam usar na construção, que tipo de material 

seria apropriado para o brinquedo escolhido.   

6. Relembre-a sobre a importância de reutilizar o lixo, e como eles podem contribuir de diversas 

formas, inclusive na fabricação de seus próprios brinquedos.   

7. Após discutir sobre os materiais, é só começar a montagem, tenha em mãos cola, tesoura, 

durex e os reciclados para facilitar no momento da montagem.   

8. Deixarei um brinquedo de referência, mas se a criança se interessar em criar outro, fique à 

vontade.   

9. Para construir um barco de papel deixarei as instruções em forma de vídeo e imagem, a 

dobradura é simples; auxilie a criança quando não conseguir alguma etapa. Depois, é só 

colocar água dentro de uma bacia e assoprar o barquinho para se mover.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Imagem referência da atividade. 

 

  

Imagens das obras de Ivan Cruz. 

  

(Barco de papel - Ivan Cruz)  

  

Referências  

Projeto brincadeiras de criança - http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-barquinho-

depapel-i/  

Pátio Virtual - http://auxiliadorapatiovirtual.blogspot.com/2018/04/brinquedos-e-brincadeiras-

artistaivan.html  

Link Vídeo: Entrevista Ivan Cruz -  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=228&v=tz1vUetSeSg&feature=emb_logo  

Link Vídeo - Barco de Papel 

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0  
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