
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 
NOME DO ALUNO: DATA: 03/09/2020 SEMANA: 01 
PROFESSOR: Adriana, Elisângela, Janaina, Lourdes, Regina e Sandra. TURMA: B2A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: (EI02TS05) - Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 
Atividade 04  

 
 Quinta-feira 

 
Obra Sol Poente de Tarsila do Amaral. 

 

Obra Sol Poente de Tarsila do Amaral 
 
 

 Estratégia da atividade: 

Ao visualizar o desenho, sugerimos que com a utilização de materiais diversos e de 

fácil acesso, o adulto responsável faça junto com a criança uma releitura da obra Sol 

Poente de Tarsila do Amaral. Sugestões: pintar o desenho com lápis de cor, giz de 

cera ou tinta, utilizar materiais para colagem e assim criar uma obra texturizada. Por 

exemplo: areia colorida, glitter ou até mesmo cascas de lápis de cor e raspas de giz de 

cera; papel picado ou bolinhas de papel. Solte a criatividade e abusem da imaginação 

 

Objetivo da Atividade: Desenvolver a capacidade de interpretação, a criatividade e a 

imaginação. 

           Direito de aprendizagem: Participar, Brincar, Explorar e Expressar.  

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 03/09/2020 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 4 

5ª FEIRA 

BARQUINHO DE PAPEL 

Essa atividade tem por objetivo estimular a criatividade e valorizar sua produção, e 

resgatar brincadeiras antigas. 

Vídeo: https://youtu.be/AOjQwHXD9yc 

Criar e brincar – Barquinhos de papel – Canção Nova Kids 

Assistir ao vídeo junto com a criança e na sequência produzir o barquinho de papel. Após 

a confecção deixar a criança brincar com o barquinho na água, é uma brincadeira de rua 

que hoje, num mundo tão tecnológico não é mais conhecida. 

 

https://youtu.be/AOjQwHXD9yc

