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EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

DIAS DA
SEMAN

A

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃO

DAS
ATIVIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

SEGUN
DA-

FEIRA

30
minutos

O objetivo desta atividade é resgatar a memória afetiva

dos pais em relação à própria infância e compartilhar

momentos  felizes,  experiências  vividas  e  estimular  a

prática destas brincadeiras com suas crianças.

A tecnologia e o brinquedo eletrônico fazem parte do

nosso dia a dia, porém, é muito importante transmitir às

crianças  o  conhecimento  da  felicidade  que  habita  na

simplicidade,  e  mais,  a  união familiar  que resulta  em

momentos de brincadeiras como estas. 

Habilidades: cognitivas, motora, emocionais e da fala.

Estimular a criatividade, a imaginação, a percepção, a

socialização e autonomia da criança.

Recursos:  computador  ou  celular  e  internet.  Vídeo

disponível no Youtube

ATIVIDADE: Apresentação da obra de arte do artista Ivan

Cruz

Assistir com a criança o vídeo “Brincadeiras de Criança” –

com pinturas  do  artista  Ivan Cruz  e  música  de Erasmo

Carlos – Sementes do Amanhã. 

Realizar  roda  de  conversa  sobre  as  brincadeiras  e

brinquedos apresentados, as crianças, as imagens e suas

cores, locais onde as brincadeiras acontecem e a música. 

Para finalizar, perguntar para a criança qual a brincadeira

que ela mais gostou e gostaria de brincar.



Fontes pesquisadas: BNCC , site do artista Ivan Cruz

(www.ivancruz.com.br) e prática profissional. 

https://www.youtube.com/watch?v=DY5N7ZUhdws

TERÇA
-FEIRA

30
minutos

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no

cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.

Demonstrar  interesse,  respeito  e  valorização  pelas

diferentes manifestações artísticas de sua comunidade

e de outras culturas.

Recursos:  giz  de  cera  ou  tinta,  celular  ou  câmera

fotográfica

Fontes  pesquisadas:  Experiências  pessoais,  Currículo

Municipal, Currículo Paulista e BNCC 

ATIVIDADE: Releitura da obra de arte do artista Ivan Cruz
Amarelinha

Primeiramente, a proposta é brincar de amarelinha com a
criança. 
Em seguida apresentar à criança a imagem da obra de
arte do artista Ivan Cruz.

Concluída  esta  fase  da  atividade,  orientar  a  criança  a
posar para uma foto na mesma posição apresentada na
obra de arte (pulando amarelinha).

Apresentar para a criança a obra de arte e a foto. Em roda
de conversa, falar sobre semelhanças e diferenças entre

https://www.youtube.com/watch?v=DY5N7ZUhdws
http://www.ivancruz.com.br/


as imagens.

Como  devolutiva  para  esta  atividade,  sugerimos
encaminhar a foto da criança representando a releitura da
obra de arte de Ivan Cruz. 

QUART
A-

FEIRA

40
minutos

Utilizar  materiais  variados  para  manipulação  (argila,

massa  de  modelar),  explorando  cores,  texturas,

superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos

tridimensionais.

Com esta  atividade  a  criança  desenvolve  habilidades

como  criatividade,  imaginação,  percepção  e

coordenação motora. 

Recursos:  massa de modelar, papel cartão ou papelão

Fontes  pesquisadas:  BNCC,  Youtube,  experiência  e

prática profissional. 

ATIVIDADE: Quadro com massa de modelar

Com a ajuda de um adulto, a criança fará a releitura do
artista Ivan Cruz reproduzindo sua obra de arte em papel
cartão ou papelão. 
Modelará tudo o que entendeu da obra:  suas cores,  os
contornos e as figuras. Em seguida irá montar seu próprio
quadro mostrando sua arte.

Materiais necessários: massa de modelar com diversidade
de cores e papel cartão ou papelão.

Como devolutiva para esta atividade, sugerimos 
encaminhar a foto da criança produzindo sua releitura da 
obra de arte de Ivan Cruz.



QUINT
A-

FEIRA

30
minutos

Deslocar  seu  corpo  no  espaço,  orientando-se  por

noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro,

fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de

diferentes naturezas.

Recursos: giz de cera ou tinta, internet, computador ou

celular.

Fontes pesquisadas: BNCC e prática profissional

ATIVIDADE: Releitura da Obra de Ivan Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=DY5N7ZUhdws

Um adulto  responsável  pela  criança  confeccionará  uma
amarelinha  no chão com giz  ou  tinta.  A criança  poderá
participar deste processo.

Em  seguida,  assistirão  ao  vídeo  acima  mencionado
referente  às  obras  de  Ivan  Cruz  e  conversarão  com  a
criança sobre as brincadeiras apresentadas no vídeo. 

Para  finalizar,  adultos  e  crianças  irão  brincar  na
amarelinha compartilhando momentos de muita alegria e
diversão.

Como  devolutiva  para  esta  atividade,  sugerimos
encaminhar a foto da família brincando de amarelinha.

SEXTA-
FEIRA

30
minutos

Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando 
cores, texturas, superfícies, planos formas e volumes ao
criar objetos tridimensionais.

Estimular a criatividade, observação, sustentabilidade e 
vivência de mundo

ATIVIDADE: RELEITURA DA OBRA "AMARELINHA E
MENINA COM BONECA"

https://www.youtube.com/watch?v=DY5N7ZUhdws


Recursos:  sucata,  gravetos,  barbante,  retalhos  de

tecidos  coloridos,  revistas  usadas,  canudinhos

picotados

Fontes pesquisadas: BNCC, Google, Youtube e prática

profissional

Para realização desta atividade, é preciso observar com a 
criança a obra de arte anexa do artista Ivan Cruz. Com 
base nesta observação, o adulto responsável e a criança 
poderão dar início à representação do quadro “Amarelinha 
e menina com boneca”

A  obra  pode  ser  representada  livremente,  conforme  a
criatividade  de  cada  um,  o  material  utilizado  é  uma
sugestão,  podendo  ser:  sucata,  gravetos,  barbante,
retalhos de tecidos coloridos, revistas usadas, canudinhos
picotados  e  tudo  o  que  estiver  disponível  para
reaproveitamento. A criança poderá definir o material que
mais lhe agrada para elaborar esta atividade.

Concluída a obra de arte da criança, sugerimos registrá-la 
por meio de fotos para que também possamos apreciá-la.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação - Corpo, gestos e movimento -  Traços, 

sons, cores e formas 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se


