
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES. 
NOME DO ALUNO: DATA: 04/09/2020 SEMANA: 01 
PROFESSOR: Adriana, Elisângela, Janaina, Lourdes, Regina e Sandra. TURMA: B2A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: (EI02CG02) CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 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. 

 

 
Atividade 05 
Sexta-feira 

 

 
  
Estratégia da atividade: 

A proposta é “entrar” no quadro de Tarsila do Amaral. Faremos a releitura da obra 

Abaporu. Observe o personagem da obra, e tentaremos fazer a pose de forma 

semelhante, vocês podem tentar fazer um cenário parecido, ou sentar-se perto de 

uma árvore ou planta e ter este momento registrado em foto. Não se esqueçam de 

enviar  seus registros por foto ou vídeo. Ficaremos felizes!  

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

imaginação. 

            Direito de aprendizagem: Participar, Explorar, Conhecer-se e Expressar.  



 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA: 04/09/2020 SEMANA: 01 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas. 

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 5 

6ª FEIRA 

CARRINHO DE LATA 

 
Essa atividade tem por objetivo oportunizar através dessa brincadeira o resgate de um 

brinquedo/brincadeira antigo(a), estimulando o movimento do corpo. E através da 

confecção do carrinho demostrar a importância do reaproveitamento das embalagens de 

produtos diversos. 

O carrinho de lata resgata um dos primeiros brinquedos da cultura popular brasileira. 

 
Com o auxílio de um adulto amarre a lata ou a embalagem que tiver em casa um pedaço 

de barbantes ou fita. E deixe a criança brincar livremente arrastando seu carrinho por aí. 

Obs: Embora a brincadeira se chame “Carrinho de latas”, podemos substituir as “latas” 

por potes de plásticos limpos e vazios como: iogurtes, shampoos, tampinhas, entre 

outros. 



 

 

 


