
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

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

PROFESSOR: BÁRBARA LAGINESTRA TURMA: JD II - A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e 
respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. (EI03CG01) Criar com o 
corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do 
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras 
possibilidades. (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 
aparência. (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa. (EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea. (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 
sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. (EI03ET07) Relacionar números 
às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 
31/08/2020 

Temática: Criança artista. 
 

Leitura para família: 
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. 
No contexto da Arte existem as Unidades Temáticas que envolvem: 

 Artes Visuais 

 Dança  

 Música 

 Teatro 

 Artes Integradas 

Vamos começas a semana conhecendo o grande desenhista Cândido Portinari 
https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y 
 
Após assisti o vídeo e conhecer quem foi Cândido Portinari e suas obras, com ajuda de um adulto fazer 
uma lista temática sobre o que ele representava com a sua arte. Após a lista pronta, circular todas a vogais 
que você conhece.  
 
EX: O Brasil, o campo, crianças, etc. 
 
 
 

01/09/2020 
 
Vamos recortar as letras do nome do nosso artista C Â N D I D O   P O R T I N A R I, colar o nome do nosso 
artista no seu caderno e depois contar quantas letras tem o nome dele. 
15:30h às 16:20 Artes 

https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y


 
 
 

02/09/2020 
 
Hoje vamos ouvir a historinha da Doro no vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-
Y&t=4s, após assistir o vídeo vamos misturar as com tinta guache? Misture o amarelo com o azul e anote 
na frente que cor você formou, como no exemplo abaixo: 
 
 
 
 
AMARELO     +      AZUL      =    VERDE 
Agora misture outras cores: vermelho + amarelo; azul + vermelho; vermelho + branco; preto + branco; 
vermelho + verde, etc. 
14:50 às 15:40h Ed. Física 
 

03/09/2020 
 

Pesquisar imagens de obras de Candido Portinari e fazer uma releitura da obra no seu caderno.  
Relembrar quem foi Candido Portinari, contar para um adulto o que se lembra. 
 
13:50h às 14:40H Ed. Física  
 
 

04/09/2020 
 
Vamos assistir o clip musical do grupo Cria Mineira com bastante atenção, as imagens do clip são obras do 
Cândido Portinari, prestem bastante atenção nas brincadeiras retratadas nessas obras apresentadas. Após 
assistir o clip, tente brincar com o máximo de brincadeira que foram mostradas, fotografe ou filme esse 
momento e envie esse registro para a professora.    
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70

