
 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

A criança deverá escolher entre essas 2 obras anexadas abaixo do artista 

famoso GUSTAVO ROSA, o adulto irá reproduzir o desenho escolhido em folha 

de sulfite ou material disponível, apenas o contorno. Entregar para a criança giz 

de cera/lápis de cor ou outro material, para que ela pinte livremente. Será bom 

questionar a criança sobre o porquê escolheu a figura e as cores a serem 

usadas. Não é necessário pintar com as mesmas cores do artista. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Ana Clayde, Ana Maria, Luciana, Maria 

Aparecida, Maria de Lurdes e Mariza 

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO                                           

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 



 
 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Quem nunca brincou de amarelinha? Um clássico entre a criançada de 

antigamente, ele não é só divertido, mas extremamente benéfico para o 

desenvolvimento da criança, em muitos aspectos. Na criança, a capacidade de pular 

em um pé só indica o aperfeiçoamento da coordenação motora, do equilíbrio e do 

desenvolvimento cognitivo. 

Apresentar para a criança a obra de Ivan Cruz “Amarelinha e Boneca”, deixar 

que ela observe.  

Após, escolha um ambiente da casa e desenhe uma amarelinha, com o auxílio 

de um responsável mostrar para a criança como se brinca. Em seguida dar a 

oportunidade de ela brincar sozinha, neste tempo incentive para que ela continue 

pulando até que consiga pular em um pé só. Se não conseguir, deixe que pule com os 

dois. O importante é se divertir. 

Conforme a criança brinca o responsável tira fotos com o celular, para que após 

a brincadeira ele possa com a criança comparar a foto com a obra de Ivan Cruz.  

Link da Obra de Ivan Cruz “Amarelinha e Boneca” 

https://www.google.com.br/search?q=obra%20de%20Ivan%20Cruz%20amarelinha&tbm=isch

#imgrc=WNCw9cjh5Y_ESM 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  Ana, Dinair, Maria do Carmo, Ivanilde, Miriam e 
Vanessa. 

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Corpo, gestos e 
movimentos                                         

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.  
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões.  

https://www.google.com.br/search?q=obra%20de%20Ivan%20Cruz%20amarelinha&tbm=isch#imgrc=WNCw9cjh5Y_ESM
https://www.google.com.br/search?q=obra%20de%20Ivan%20Cruz%20amarelinha&tbm=isch#imgrc=WNCw9cjh5Y_ESM


 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

CESTA COM FRUTAS. (OBRA DE ARTE ALDEMIR MARTINS) 

        Material: frutas e uma cesta ou carimbos feitos em casa (com papelão, batata, 

cenoura   e outros), ou poderá utilizar as mãozinhas deles com as tintas coloridas.  

        Utilizando a foto da obra cesta com frutas, pergunta qual é a fruta que tem na 

imagem, qual ela gosta mais, e assim poderá montar uma cesta com as frutas que tiver 

em casa junto com a criança, ou utilizando carimbos feitos em casa representar a obra 

em uma folha branca, desenhar uma cesta e pedir para a criança carimbar a fruta com 

sua devida cor e forma, não esquecendo sempre de deixar usarem a criatividade. 

Proporcionando suas possibilidades através das mãos diferentes ideias, tendo assim 

momentos de concentração 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:02/09/2020      SEMANA: 1 
PROFESSORES: kenia, Marlene, Juliana, Elisabete, Glauce, 
Rosely, Claudia e Cristiane 

TURMA: : Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: escuta, fala, pensamento e imaginação      

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2EFO9) manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 



 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

PÉ DE LATA  

 

Pé de lata é uma das telas da série de brincadeiras do Artista Plástico 
Ivan Cruz. 

Em roda de conversa mostrar para a criança a obra “Pé de lata”, do 
artista plástico Ivan Cruz e explicar sobre a brincadeira.  

Pé de lata um brinquedo tão antigo e tão atual! 
 a coordenação motora e equilíbrio na criança, aspectos fundamentais 

para o desenvolvimento. Além disso é um brinquedo feito de reciclagem. 
 assistir o vídeo sobre a confecção do pé de lata, podem decorar as latas 

com diferentes desenhos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EVnkwviEqxc 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO 02/09          SEMANA: 1  

PROFESSORES: Ana Lúcia Caetano, Ellen, Juliana Café, 
Maria José, Milene e Rebecca. 

TURMA: Berçário2 D. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos..                                  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura 
no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

https://www.youtube.com/watch?v=EVnkwviEqxc

