
 
 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia da atividade: 

Em um lugar aconchegante o responsável iniciara uma conversa com a criança 

sobre Gustavo Rosa (1946-2013) que foi um artista plástico brasileiro, conhecido por 

suas figuras coloridas alegres que com três anos já desenhava.Iremos fazer releitura de 

suas obras o Cachorro, Gato e a Galinha.O responsável ira apresentar as figuras e 

conversar sobre cores e formas . 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria, Viviane. TURMA: B I A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇAO  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 
apontado os a Pedido do adulto leitor. 

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:  

No primeiro momento, conversar com a criança sobre Ivan Cruz, 

explicando sobre o que ele faz e mostrando em fotos ou vídeos, imagens que 

ele criou. 

Com a participação dos pais ou responsáveis, em uma área externa diga 

que irão conhecer uma nova música e brincar de roda. Acomode todos de 

maneira confortável (em tapetes ou colchonetes), de forma que estejam todos 

próximos. Coloque a cantiga “Ciranda cirandinha” e cantem juntos. Deixe que 

eles brinquem livremente, criando movimentos com os corpos. Para isso, toque 

e cante a música mais de uma vez. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA:  31/08/2020 SEMANA: 1  

PROFESSORES:  Francisca,Rosangela,Luci 
Ana,Delzi,Miriam,Valdineia e Valcicleide. 

TURMA: BIB 

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:  

VIAGEM DE AVIÃO. 

Pegue uma caixa de papelão onde caiba a criança e simule uma viagem 

movimentando a caixa junto da criança de um lado para o outro, simule o vento 

com o auxílio de uma pessoa ou de um ventilador. 

Veja o vídeo: https://youtu.be/lLJXKfCiySM  

 

 

 

MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: 
Berçário 1C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos.                                  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e 
animais. 

https://youtu.be/lLJXKfCiySM


 
 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de aprendizagem:  

BRINCADEIRA BOLINHA DE SABÃO 

A mamãe, o papai ou responsável irão primeiramente preparar bolha de 

sabão utilizando garrafa pet (segue abaixo o link com o passo a passo). Quando 

o brinquedo estiver pronto, brinquem de bolhas de sabão, inspirados na obra de 

Ivan Cruz “Soltando Bolinhas de Sabão”. Tire uma foto da criança se divertindo 

com as bolinhas e se possível emoldure a foto com papel de presente ou 

qualquer papel colorido que a família tiver em casa. 

Segue link sobre o artista plástico Ivan Cruz:  

https://www.youtube.com/watch?v=dTzZ-womdL8 

 bolha de sabão com garrafa pet YouTube 

 

Artista Plástico: Ivan Cruz 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 
31/08/2020 

SEMANA: 1 

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

TURMA: BI D 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

https://www.youtube.com/watch?v=dTzZ-womdL8
https://www.youtube.com/watch?v=PSrbCFIfD8w


 
 

 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Nesta primeira quinzena iremos trabalhar a releitura de obras de um 

artista. Optamos pelo Joan Miró, porque ao observar suas pinturas, é possível 

perceber como ele se apropria da forma e ingenuidade dos desenhos infantis. 

Ele não tem a intenção de representar os elementos do mundo real, tal como 

são, apenas linhas, cores e formas, como se estivesse vendo o mundo pela 

primeira vez. É uma pintura viva e repleta de emoções! O papai ou mamãe irão 

assistir junto com o filho o vídeo sobre o artista Joan Miró e suas obras, abaixo 

o link. 

https://youtu.be/srxP4GOoGY  
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 31/ 08 /20      SEMANA: 1  
PROFESSORES: Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e 
Vanusa 

TURMA: 
Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação                                      

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais 
em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

https://youtu.be/srxP4GOoGY

