
 
 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA: 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

O responsável pela criança irá colocar uma música ou um DVD musical, 

Sitio do Seu Lobato e apresentar os animais nomeando e imitando os sons dos 

mesmos com criança. Sugerimos que caso o responsável que tenha algum 

animal de estimação nos envie uma foto.  

Segue o Link: https://youtu.be/3r4cadv1Cmw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 04 / 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: TRAÇAS MARCAS GRAFICAS, EM DIFERENTES USANDO 
INSTRUMENTOS RISCANTES E TINTAS. 

https://youtu.be/3r4cadv1Cmw


 
 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA: 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

            Nessa atividade iremos fazer uma releitura do artista plástico Ivan Cruz. 

Você deve escolher uma atividade desenvolvida durante a semana - Brincadeira 

de roda, Bolha de sabão, jogando bola e Aviãozinho de papel. Após a escolha 

da atividade, você irá tirar uma foto da criança na posição igual do quadro (o 

mais parecido possível). 

Assim, vamos resgatar as brincadeiras tradicionais esquecidas por conta 

do uso excessivo do celular e da tecnologia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:    04/ 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:  Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos 
e animais. 



 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA. 

Estratégia de Aprendizagem:  

TRABALHANDO FORMAS E CORES. 

Pegue um pedaço de papel vermelho ou faça um quadrado e com a ajuda 

da criança pinte-o de vermelho, explique a forma geométrica do papel e sua cor, 

faça um gato e peça para que a criança o nomeie e imite o som reproduzido pelo 

animal. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 04/09/2020 SEMANA: 1  

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

TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas.                             
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráfica, em diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas. 



 
 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

RELEITURA COM GARATUJA 

 

A mamãe, o papai ou responsável, irão mostrar para a criança as quatro 

obras do artista plástico, Ivan Cruz que foram trabalhadas durante a semana, 

são elas: Soltando bolinhas de sabão, Barquinho de papel, Ciranda e Telefone 

de lata. Após esse momento, estimule a criança a escolher uma obra e em 

seguida peça para ela representar a obra em forma de garatujas (rabiscos), em 

uma folha de sulfite, utilizando lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta guache 

ou o que tiverem disponíveis para a realização da atividade. Ao final, se possível 

emoldure ou coloque em um porta retrato a arte que a criança realizou. Boa 

inspiração! 

       

“Soltando bolinhas de sabão”  

“Barquinho de papel” 

“Ciranda”                      

“Telefone de lata” 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 04/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza 

e Vanderlânia. 
TURMA: Berçário 1 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas.                                      

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e tintas. 



 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Hoje os responsáveis irão dar um papel que pode ser sulfite, folha de 

caderno, etc.; e a tinta que foi confeccionada ontem para a criança e pincel (caso 

tenha) ou pode deixar que a pintura, releitura da obra seja feita com os próprios 

dedinhos.  

Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais 

colorido!  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 04/ 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 relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 
misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 


