
 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA. 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Responsável deverá escolher um lugar aconchegante em sua casa e 

apresentar a figura de um cachorro para criança, imitando o som do cachorro au, 

au, finalize a atividades  desenhado e pintando junto com a criança, com o 

material que estiver em casa ,(tinta guache ,giz de cera , 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: 01 / 09 / 2020   SEMANA: 1  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:     traços, sons, cores, formas, e movimentos gestos. 

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 da atividade: 

No primeiro momento pais ou responsáveis, apresentará para criança a 

pintura do quadro ( jogando bola) do artista Ivan Cruz, mostra a foto  do pintor e 

fala um pouco de suas obras, em seguida fala para a criança que vão brincar de 

bola, em um espaço aconchegante da casa onde for apropriado para a 

brincadeira pega a bola que estiver em casa, providencie umas traves, pode ser 

até com as cadeiras ou com que acharem melhor e comece falando a comanda 

do jogo, chute a bola para criança e peça que faça o mesmo e chutar a bola para 

fazer o gol, chutando a bola para dentro da trave.  

Por fim registre com uma foto como está no quadro do pintor 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:    01 / 09/20      SEMANA: 1  

PROFESSORES:  Francisca,Rosangela,Luci Ana,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: 

 JOGO DA MEMÓRIA 

Escolha três imagens da obra do artista Gustavo Rosa imprima ou desenhe em 

uma folha de papel, faça pares das imagens escolhidas e utilize-as para brincar 

de jogo da memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 01/09/2020 SEMANA: 1  

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

TURMA: Berçário I C. 

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. 



 

 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de aprendizagem:  

BRINCADEIRA BARQUINHO DE PAPEL 

A mamãe, o papai ou responsável, irá confeccionar juntamente com a 

criança barquinhos de papel, inspirados na obra de Ivan Cruz “Barquinho de 

papel”. Quando os barquinhos estiverem prontos, coloque-os em uma bacia com 

água e brinquem juntos. Podem assoprar ou empurrar com as mãos. 

                                        

                                               Artista Plástico: Ivan Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 01/09/2020 SEMANA: 1 

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

Vanderlânia. 
TURMA: Berçário 1 D 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por 

meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 



 

 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Será apresentado a obra de Miró nomeada pelo artista de O JARDIM, e o 
papai ou a mamãe irá desenhar os círculos e solicitar a criança que complete a 
obra, utilizando o material e as cores da preferência do aluno. Importante nesse 
momento é que os responsáveis estejam próximo e à medida que a criança for 
escolhendo as cores vá nomeando as cores, formas geométricas, motivando 
assim o aprendizado, e o trabalho que está sendo feito. 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 01/ 09 /20      SEMANA: 1  

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

TURMA: Berçário 1 E 

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



 

 

 


