
 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de Aprendizagem: 

O responsável deverá escolher um lugar seguro e sentar-se com a 

criança, para fazer arte, irá fazer tinta comestível para que a criança possa 

brincar, explorando a textura da tinta. O responsável pela atividade finaliza 

desenhando a Galinha e pintando a mesma e interagindo os dedos da criança 

para pintar. 

Material para a tinta  

• 1 colher de sopa de amido de milho  

• 1 copo de água   

• corante alimentício 

Misture o amido com a água leve ao fogo ate engrossar, depois acrescente 

gotas de corante alimentício deixe esfriar quando estiver frio e só começar. 

 

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:1597689472

369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn09iL8aLrAhX8STABHYCcBC

0Q_AUoAnoECBcQAg&biw=393&bih=667&dpr=2.75 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 03 /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 marcas gráficas em diferentes suportes usando 
instrumentos riscantes e tintas.  

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: 

 Trazer para a roda de conversa a obra de Ivan Cruz para a criança 

conhecer que retrata a brincadeira Asas para voar. Nessa obra a escolha é um 

Aviãozinho de papel.  

Formem uma roda com a criança. e juntos cante uma música infantil “O elefante 

que queria voar”. Mas expliquem que o elefante não voa e que os pássaros que 

voam. Mas também os aviões, as pipas e os balões.  

E com folha de revista ou jornal confeccione aviãozinho e brincam com 

eles soltando no ar. 

 

 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:    03/ 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:  Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais 
em diferentes portadores ( livro, revista, gibi, jornal, cartaz, cd, tablet e etc) 



 
 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA. 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

QUEBRA-CABEÇA 

Imprima ou desenhe em tamanho grande uma obra de sua escolha do 

artista Gustavo Rosa, cole em um pedaço de papelão, papel grosso ou em uma 

caixa de leite vazia e limpa a imagem escolhida, corte-a em quatro partes iguais 

podendo ser em formato de cruz, tiras em diagonais formando assim um quebra-

cabeça. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 03/09/2020 SEMANA: 1  

PROFESSORES: Antônia Gorete, Cássia, Elisete, Juliana, 
Kelly, Marisa, Sarah. 

TURMA: Berçário I C. 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço 
por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos. 



 
 

 

 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

BRINCADEIRA TELEFONE SEM FIO 

 

O Papai, a mamãe ou responsável, irão juntamente com a criança 

confeccionar um telefone sem fio, feito com copo (segue abaixo o link para 

auxiliar na confecção do brinquedo). Depois que o brinquedo estiver montado, 

os responsáveis irão brincar com a criança de “Telefone sem fio”, inspirados na 

obra de Ivan Cruz “Telefone de Lata”. 

http://massacuca.com/telefone-de-copo/ 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 03/09/2020 SEMANA: 1 

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

TURMA: Berçário 1 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação.                                       

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, 
gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

http://massacuca.com/telefone-de-copo/


 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Hoje iremos confeccionar tinta caseira para ser utilizada na atividade de 
amanhã. As crianças podem participar do processo auxiliando os pais, menos 
no momento em que vai ao fogo. 
Ingredientes: 
. 

• 2 colheres de açúcar 

• meia colher (pequena) de sal 

• meia xícara de amido de milho 

• 2 xícaras de água 

• diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 
Modo de preparo: 
1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos 
poucos, sempre mexendo. 
2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 
3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais cremosa, 
igual a da tinta guache, desligue e deixe esfriar. 
4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou 

suco em pó em um recipiente  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 03/ 09 /20      SEMANA: 1  

PROFESSORES: Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, 
Selma e Vanusa 

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 


