
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 
NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2020 SEMANA: 01 
PROFESSOR: Adriana, Elisângela, Janaina, Lourdes, Regina e Sandra. TURMA: B2A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: (EI02EF01) ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

 
Atividade: 03  
 Quarta-feira 

 
TARSILA DO AMARAL, ROMANCE, 1925, ÓLEO SOBRE TELA. 

  

 
VIVÊNCIA - ABRA AS JANELAS QUE NATUREZA VOCÊ CONSEGUE VER? 

 

Estratégia da atividade: 
As janelas têm sido nossas grandes companheiras, nosso primeiro convite é para que 
vocês abram as janelas e observem! 
O que vocês veem? 
Tem pássaros por aí? Quantos tons de verdes vocês veem?  
Qual a cor do céu? 
E quantas coisas mais consegue ver? 
Agora é hora de nos mostrar tudo que vocês observaram. Podem tirar fotos, desenhar, 
filmar! 
Estamos ansiosos para saber que natureza vocês perceberam ao abrirem as suas 
janelas! 

                     Objetivo da atividade: Propiciar e estimular diálogos informais garantindo, assim a 
 ampliação do vocabulário. 

           
          DIREITO DE APRENDIZAGEM: Participar, Explorar e Expressar.  



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/09/2020 SEMANA: 01 

PROFESSOR: Antônia S, Elma, Fernanda, Cristiane, Deise e Larissa. TURMA: BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

 

ATIVIDADE 3 

4ª FEIRA 

PETECA 

Essa brincadeira tem por objetivo, relacionar a obra de arte as brincadeiras infantis. 

Ampliar repertórios de brincadeiras corporais, e possibilidades com objetos, exercitando a 

imaginação e a criatividade, além de fortalecer elos de amizade e de conhecimento. 

Um brinquedo, um esporte e uma brincadeira, de origem indígena, se tornou patrimônio 

cultural brasileiro, sendo confeccionado com diversos materiais, se tornou um brinquedo 

de fácil acesso e bem divertido. Essa atividade resgata as brincadeiras de antigamente, 

podendo ser utilizada como elemento de interação entre as crianças e as gerações 

passadas, além de estimular a criatividade, coordenação motora, lateralidade e 

desenvolver a oralidade. 

Confeccionar uma peteca, utilizando jornal, papel crepom ou sacolas plásticas e durex 

colorido, depois de pronta deixar a criança brincar de arremessar a peteca no ar, sem 

deixar cair no chão, explorando seus movimentos. 

Segue o modelo: 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


