
 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 
 

Com o tema “A Criança Artista” trazemos o artista brasileiro Ivan Cruz, que nasceu em 

1947 no Rio de Janeiro, brincava pelas ruas do bairro como toda criança. Retratando em sua 

arte as brincadeiras de infância entre outras temáticas infantis, que formam a maioria das suas 

obras artísticas. “Brincadeiras de Crianças”, reuni não só os quadros, mas também os 

brinquedos retratados.  

 “A criança que não brinca não é feliz, e ao adulto que quando criança não brincou, falta-

lhe um pedaço no coração”. (Ivan Cruz). 

 

Atividade 1 

2ª Feira 

BARQUINHO DE PAPEL 

            Esta atividade tem por objetivo uma introdução ao tema. A imagem é uma 

proposta de brincadeira muito simples e que a criança adora. 

Com um pedaço de papel, o adulto confecciona um barquinho e oferece a criança para 

brincar. Pode aproveitar o momento do banho do bebê para deixá-lo se divertir com o 

barquinho na água. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: DATA 31/08/2020 SEMANA 1 

PROFESSOR: Adriana, Andrea, Antonia, Carmem, Esmeralda, Iara TURMA 
BIA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 

misturar, mover, remover etc.) na interação com o mundo físico. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

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

PROFESSOR: TURMA: BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: UTILIZAR MOVIMENTOS DE PREENSÃO. ENCAIXE 
E LANÇAMENTOS, AMPLIANDO SUAS POSSIBILIDADES DE MANUSEIO DE 
DIFERENTES MATERIAIS E OBJETOS. 

 
 

ATIVIDADE- CONFECÇÃO DO PALHACINHO 
Você já foi a um circo? Mergulhou na beleza das cores dos palhaços? 
A proposta da atividade é levar para a criança esse encantamento que o palhaço nos 
proporciona, apresentando esse mundo encantador da arte circense. Vamos lá, começar 
a nossa aventura? 
Separe um pratinho de festa descartável (pode ser de papelão ou plástico). Use a 
criatividade e decore transformando-o em um palhacinho. Você poderá usar cola, 
canetinha, algodão, lápis de cor, papel colorido ou outros materiais que tenha disponível 
em casa, use a imaginação. O resultado será uma verdadeira obra de arte! 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


