
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Ana Clayde, Ana Maria, Luciana, Maria Aparecida, 

Maria de Lourdes e Mariza 

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de moldar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

A criança fará com a orientação de um adulto, o adulto deverá 

providenciar o material para realizar a atividade, sendo, cola branca, caso não 

tenha fazer com farinha de trigo, jornal, revistas, panfleto de mercado e folhas 

de plantas caso não encontre as outras, folhas secas, folhas verdes e pétalas de 

flores, o adulto deverá desenhar um tucano, recortar os papéis em pedaços 

pequenos passar a cola e deixar a criança colar do jeito dela, no caso das folhas 

e flores passar a cola e dar para a criança colar. Mostrando o desenho para ela 

observar na hora da colagem.  

https://images.app.goo.gl/461aP6C2RxM8rgW76 
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TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

           A brincadeira e uma das melhores maneiras por meio da qual a criança 

se comunica, ela é um instrumento que proporciona convívio social, pois 

brincando se aprende com o mundo que nos cerca. Observe com a criança essa 

obra de arte do artista Ivan Cruz, uma obra onde as crianças aparecem felizes 

brincando de roda. Ajude seu filho a explorar essa imagem, fazendo perguntas 

como: O que as crianças estão fazendo? Quais cores você está vendo? O que 

aparece próximo delas? Em seguida faça a releitura dessa obra convidando a 

criança para brincar de roda com a família. Registre esse momento tirando fotos 

e fazendo comparações.   

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar de materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies 
,planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 



 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem 

RELEITURA DA OBRA DE ALDEMIR MARTINS/ MARINHA COM 

COQUEIROS  

Imprima ou baixe no celular a obra “Marinha com coqueiros”, mostre 

para a criança, fazendo questionamentos (perguntas) sobre a imagem. Exemplo: 

o que ela vê? Que ambiente e paisagem a imagem mostra (praia)? Tem sol? 

Mar? Deixe-a manipular os materiais, escolher as folhinhas e tocá-las, para sentir 

a sua textura. Escolher a tampinha e visualizando a imagem original, montar a 

sua própria obra. 

 Material: Impressão ou downloads da obra, folha de revista, folha de 

sulfite, cola, pregador de roupa, folhagens e barbante.  

1° Recorte 4 tiras da folha da revista e cole ao redor da folha de sulfite, 

para servir como moldura.  

2° Tire o ferrinho do pregador dividindo-o em dois, estas partes serão o 

troco do coqueiro.  

3° Pegue as folhinhas escolhidas e cole-as acima do pregador formando 

o coqueiro.  

4º Escolha uma posição e cole a tampinha de garrafa que será o sol.  

5° Cole barbante para representar o mar (se preferir pinte com tinta ou 

cole pedacinhos de papel para representá-lo).  

 

 

 

 

 

  

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

PROFESSORES:  kenia, Marlene, Juliana, Elisabete, Glauce, 
Rosely, Claudia e Cristiane 

TURMA: Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e transformações”.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).                    



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO 03/09          SEMANA: 1  

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

TURMA: Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos.                                  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 
noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver 
em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

As coisas mais simples da vida podem estar carregadas de sentido para 

uma criança pequena. As brincadeiras podem proporcionar a realização de 

experiências bastante envolventes, favorecendo o processo de aprendizagem 

de diversas habilidades. 

Precisaremos de duas folhas de sulfite ou folha de jornal ou revista ou 

ainda, o que tiver disponível em casa e tinta para dar um toque especial em sua 

arte! (ou o que tiver que puder substituí-la, caso não tenha a tinta). 

Durante a brincadeira o responsável pedirá que a criança jogue o 

aviãozinho para cima, para baixo, para os lados, dessa maneira estará 

estimulando na criança a lateralidade, a motricidade e aprenderão brincando. 

Bom divertimento! 

Segue o link abaixo: 

https://escolageorgina.files.wordpress.com/2017/11/whatsapp-image-

2017-11-07-at-13-57-37.jpeg?w=838&h=503 
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