
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 
 
NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2020 SEMANA: 01 
PROFESSOR: Adriana, Elisângela, Janaina, Lourdes, Regina e Sandra. TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: (EI02EF04) Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

CRIANÇA ARTISTA. 

 

Atividade: 01  

SEGUNDA-FEIRA 

 

INTRODUÇÃO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

Promover arte na Educação Infantil é possibilitar e dar liberdade de expressão artística 
permitindo uma ação entre o cognitivo e o afetivo. Através da brincadeira e o contato 
com imagens, permite a criança se comunicar facilmente utilizando as linguagens 
artísticas como forma expressiva de reconhecimento das obras e objetos de arte. 
Assim, o presente projeto busca de forma lúdica e divertida trazer a arte nas diferentes 
formas de interação e participação. 

- https://www.youtube.com/watch?v=tNc7d4LIdyk 

Tarsila do AMARAL - História da arte 

 

Para conhecer de forma lúdica algumas obras da artista Tarsila do Amaral, 
apresentamos a vocês o livro Tarsilinha e as cores, escrito por Patrícia Engel e 
Tarsilinha do Amaral - sobrinha neta desta maravilhosa artista brasileira. Em suas telas 
ela exalta de forma clara sua paixão pelo Brasil e que todos possam, ao olhar suas 
obras, perceber as cores, paisagens e personagens que retratam sua paixão pela 
pintura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3bDa0I4pSU&feature=youtu.be 

Livro Tarsilinha e as cores 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tNc7d4LIdyk
https://www.youtube.com/watch?v=R3bDa0I4pSU&feature=youtu.be


 

 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2020 SEMANA: 01 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e 
acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, 
da esquerda para a direita) 
(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 
TEMA: CRIANÇA ARTISTA: OBRAS IVAN CRUZ 

Ivan Cruz é um artista plástico brasileiro, que retrata em suas obras diversas brincadeiras. 

Um artista de enorme sensibilidade que com cores vibrantes e estilo muito próprio 

transforma brincadeiras em arte. 

Abandonou a advocacia e se dedicou integralmente a produção artística, retratando 

brincadeiras de rua que faziam parte da infância de uma criança e de sua infância. O 

artista relata que só faz a pintura das brincadeiras que brincou quando criança. 

De 1990 até hoje pintou muitos quadros retratando mais de cem brincadeiras distintas, 

que chamou de “brincadeiras de criança”. Vamos aproveitar essas brincadeiras e brincar 

também? 

ATIVIDADE 1 

2ª FEIRA 

Apresentação e interpretação da obra 

Essa atividade tem por objetivo analisar as pinturas do artista Ivan Cruz. E identificar 

brincadeiras representadas pelo pintor. 

Vídeo: https://youtu.be/CUU4ad3sM_I 

Obras Ivan Cruz – Luan Marques Rodrigues 

Assistir ao vídeo e conversar com a criança sobre o que ela mais gostou do vídeo e 

depois mostrar as imagens da obra e fazer as seguintes perguntas: 

- O que será que as crianças estão fazendo? 

https://youtu.be/CUU4ad3sM_I


 

 

 

- As crianças estão felizes ou tristes? 

- Você conhece alguma dessas brincadeiras ou já brincou? 

- Você gosta de brincar? 

Imagens 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagens retiradas: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-
artigos/artigos/3100-construindo-o-brincar 
http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2015/02/obras-de-ivan-cruz-brincadeiras-
de.html 
 

 

 

 
 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/3100-construindo-o-brincar
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/3100-construindo-o-brincar
http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2015/02/obras-de-ivan-cruz-brincadeiras-de.html
http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2015/02/obras-de-ivan-cruz-brincadeiras-de.html

