
 
 

 

 TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável deverá escolher um lugar aconchegante em sua casa, e 

apresentar a figura de um gato para criança, imitando o som que o gato que faz 

miau, depois desenhe ou recorte a figura no papelão e pinte, podendo utilizar 

carvão, tinta guache ou lápis de cor. 

 

https://www.google.com/search?q=Gustavo+rosa+obras+de&client=ms-

android-xiaomi-rev1&hl=pt-BR&source=android-

browser&prmd=niv&sxsrf=ALeKk01Yf_u7iwQUNGio4Z1xEsKZJiJOEw:1597689

472369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn09iL8aLrAhX8STABH

YCcBC0Q_AUoAnoECBcQAg&biw=393&bih=667&dpr=2.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 02 / 09 / 2020  SEMANA: 1  

PROFESSORES: Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane  TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Traçar marcar gráficas, em diferentes suportes usando 
instrumentos riscantes e tintas (EI01TS02). 

https://www.google.com/search?q=Gustavo+rosa+obras+de&client=ms-android-xiaomi-rev1&hl=pt-BR&source=android-browser&prmd=niv&sxsrf=ALeKk01Yf_u7iwQUNGio4Z1xEsKZJiJOEw:1597689472369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn09iL8aLrAhX8STABHYCcBC0Q_AUoAnoECBcQAg&biw=393&bih=667&dpr=2.75
https://www.google.com/search?q=Gustavo+rosa+obras+de&client=ms-android-xiaomi-rev1&hl=pt-BR&source=android-browser&prmd=niv&sxsrf=ALeKk01Yf_u7iwQUNGio4Z1xEsKZJiJOEw:1597689472369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn09iL8aLrAhX8STABHYCcBC0Q_AUoAnoECBcQAg&biw=393&bih=667&dpr=2.75
https://www.google.com/search?q=Gustavo+rosa+obras+de&client=ms-android-xiaomi-rev1&hl=pt-BR&source=android-browser&prmd=niv&sxsrf=ALeKk01Yf_u7iwQUNGio4Z1xEsKZJiJOEw:1597689472369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn09iL8aLrAhX8STABHYCcBC0Q_AUoAnoECBcQAg&biw=393&bih=667&dpr=2.75
https://www.google.com/search?q=Gustavo+rosa+obras+de&client=ms-android-xiaomi-rev1&hl=pt-BR&source=android-browser&prmd=niv&sxsrf=ALeKk01Yf_u7iwQUNGio4Z1xEsKZJiJOEw:1597689472369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn09iL8aLrAhX8STABHYCcBC0Q_AUoAnoECBcQAg&biw=393&bih=667&dpr=2.75
https://www.google.com/search?q=Gustavo+rosa+obras+de&client=ms-android-xiaomi-rev1&hl=pt-BR&source=android-browser&prmd=niv&sxsrf=ALeKk01Yf_u7iwQUNGio4Z1xEsKZJiJOEw:1597689472369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn09iL8aLrAhX8STABHYCcBC0Q_AUoAnoECBcQAg&biw=393&bih=667&dpr=2.75


 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

IVAN CRUZ 

O Artista plástico nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de janeiro, e 

brincava pelas ruas do bairro como toda criança. 

Nessa brincadeira serão utilizados os seguintes materiais: Canudo ou 

qualquer cano plástico que tiver em casa, água, detergente e um copo plástico. 

Mistura a água com o detergente para fazer as Bolhas. Um adulto vai soprar as 

bolhas ao redor da criança e estimular a fazer Movimentos de levantar, abaixar, 

pular e correr para estourar as bolhas. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:    02 / 09/20      SEMANA: 1  

PROFESSORES:Francisca,Rosangela,LuciAna,Delzi,Miriam, 
Valdineia e Valcicleide 

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gesto e Movimento                   

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras 
e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 



 
 

 

TEMA  CRIANÇA ARTISTA. 

Estratégia de Aprendizagem:  

RECRIANDO A OBRA DE GUSTAVO ROSA 

Observe a obra de Gustavo Rosa O Cachorro faça uma releitura da obra 

junto com a criança utilizando materiais diversos como potes vazios, garrafas 

pets e caixas de leite vazias, após faça outra releitura da obra com papéis 

picados e mostre a criança suas semelhanças e diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 02/09/2020 SEMANA: 1  
PROFESSORES: Antônia Gorete, Cássia, Elisete, Juliana, Kelly, 
Marisa, Sarah. 

TURMA: Berçário 1 C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Manipular materiais diversos e variados para comparar 
as diferenças e semelhanças entre si. 



 
 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de Aprendizagem: 

BRINCADEIRA DE RODA 

 

A mamãe, o papai ou responsável irão mostrar para a criança a obra de Ivan 

Cruz “Ciranda”. Em seguida inspirados na obra do artista, irão brincar. Façam 

uma roda, deem as mãos e cantam a música “Ciranda-Cirandinha”, entre 

outras músicas. 

Músicas infantis/ ciranda cirandinha YouTube 
 

 

Artista Plástico: Ivan Cruz 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 
02/09/2020 

SEMANA: 1 

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, 
Tereza e Vanderlânia. 

TURMA: BI D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos.                                       

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Movimentar as partes do corpo para exprimir 
corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

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


 
 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Os pais irão pedir à criança que “rasgue” papéis coloridos podendo ser 
folhas de revistas, e depois que a criança cole em um papel reproduzindo a obra 
O JARDIM. Dessa forma estarão trabalhando a coordenação motora fina e a 
imaginação. Poderão utilizar outros materiais como folhas de plantas, pequenas 
hastes de plantas também para a construção do trabalho. 

 
 
 

 

                      

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 02/ 09 /20      SEMANA: 1  
PROFESSORES: Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, 
Selma e Vanusa 

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 
lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos. 



 
 

 


