
 
 

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

PROFESSORES: Ana Clayde, Ana Maria, Luciana, Maria 

Aparecida, Maria de Lourdes e Mariza 

TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO                              

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

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

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Imprima ou desenhe a obra de Gustavo Rosa- O Caracol, mostre-a para 

criança, dialogue sobre as cores, VERDE, AZUL, VERMELHO E AMARELO. 

Aponte objetos que tenham por perto que tenham estas mesmas cores. Após 

passe cola no contorno do caracol e juntamente com a criança o enfeite. Segue 

o link da imagem  

 

https://d1o6h00a1h5k7q.cloudfront.net/imagens/img_m/0231/103670.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d1o6h00a1h5k7q.cloudfront.net/imagens/img_m/0231/103670.jpg


 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Apresente para a criança a obra de Ivan Cruz cavalinho de pau e menina 

com Boneca. 

Deixe que ela observe toda a obra em seguida proponha para ela construir 

com a família um cavalinho. Para isso vamos utilizar cabo de vassoura, jornal e 

garrafa pet, para fazer os olhos, boca e nariz do cavalo utilize o jornal ou qualquer 

outro papel que tenha em casa. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo gesto e movimentos     
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 



 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

RELEITURA DA OBRA DE ALDEMIR MARTINS/ ELEFANTE SERIGRAFIA.  

 

Serigrafia e uma técnica de impressão de desenho de cores planas (a tinta 

é colocada sobre uma tela (como impressão de camiseta)  

Imprimir ou baixar no celular a obra do elefante serigrafia e mostre a 

criança, dialogue com ela sobre a imagem, qual é o animal? Qual é a cor? Tem 

esta cor no ambiente? Este animal é grande ou pequeno? Você já viu um 

elefante? Em que lugar? Em seguida, veja o passo a passo de como fazer o 

elefante usando embalagem de amaciante, ao fazer, deixe a criança observar, 

mostrando as características do animal, tromba e orelhas.      

Veja no link abaixo como fazer: 

https://youtu.be/_wJaJAZO4pU 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 C 

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

https://youtu.be/_wJaJAZO4pU


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 04/09          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: Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros . 

  

  

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

PRIMEIRA PARTE DA ATIVIDADE: Em uma folha de sulfite e com a ajuda 

do adulto, a criança deverá desenhar três casas iguais ou parecidas, e também 

a imagem de três crianças (menino ou menina) iguais ou parecidas. Feito isso, 

poderá pintar cada imagem utilizando as cores primárias (amarelo, azul e 

vermelho) da seguinte forma: 

Irá separar uma imagem de criança e uma casinha e pintá-las de amarelo, 

outra casinha e outra imagem de criança e pintá-las de azul e, por fim as duas 

últimas casinha e imagem de criança pintará de vermelho. 

Com a ajuda do adulto irá recortar as imagens (três casinhas separadas umas 

das outras e três imagens de criança separadas umas das outras), colando as 

imagens de criança uma em cada palito de sorvete. 

 
SEGUNDA PARTE DA ATIVIDADE: (agora começa a brincadeira!) 

 A criança deverá associar cada imagem colada no palito de sorvete à sua 

respectiva casinha de cor igual. É muito divertido! 

https://escolageorgina.wordpress.com/2017/11/14/releituras-de-ivan-cruz/amp/  

https://escolageorgina.wordpress.com/2017/11/14/releituras-de-ivan-cruz/amp/

