
 
 

 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto convida a criança para assistir um vídeo que fala sobre um artista 

brasileiro e muito famoso conhecido como Gustavo Rosa. Após assistirem, 

conversar com a criança sobre todas as obras que viram nesse vídeo, aqui 

seguem alguns exemplos: Quais figuras aparecem? Quais animais eles virão e 

mais gostaram? Até mesmo falar sobre as cores vibrantes das imagens.  

 

Segue o link do vídeo: https://youtu.be/d4gAzrOA4JQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 31/08/2020  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: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidas, etc. 

https://youtu.be/d4gAzrOA4JQ


 
 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

A arte possibilita a criança a realizar grandes descobertas, pois estamos 

tendo contato com o mundo de cores, sensações, formas e símbolos fazendo 

uma releitura do mundo e de se mesma. 

Assista com a criança ao vídeo que fala do artista Ivan Cruz, em seguida 

sugiro uma brincadeira de roda com a família pode ser a canoa virou trocando 

o nome do indiozinho pelo nome dos participantes na brincadeira. 

Link do vídeo: 

 HTTPS://youtu.be/28a4LyahK2k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  31/08/2020      SEMANA: 1  
PROFESSORES: Ivanilde, Ana, Dinair, Miriam, Vanessa, Maria 
do Carmo. 

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis 
no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

https://youtu.be/28a4LyahK2k


 
 

 

 

 

TEMA: PROJETO CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 PINTURA A DEDO  

 

Material: gelatina e papel em branco 

  

Estratégia1: primeiro explicarão o que é arte, logo após leitura de quem é 

o artista? Aldemir Martins, 

Estratégia 2: começaremos mostrando a obra de arte (imagem logo 

abaixo), converse com a criança falando sobre a paisagem, o que ela está vendo, 

se gosta das cores, o que é mais bonito para ela, etc. em seguida explicar que 

farão uma atividade de pintura com os dedinhos, para fazerem “sua obra de arte” 

pedir para a criança molhar o dedinho na gelatina de várias cores tentar 

desenhar a obra de arte, trabalhando assim a criatividade, coordenação motora, 

o adulto poderá acompanhar e reproduzir a obra junto com a criança, 

incentivando a fazer sua arte, deixe secar e poderá fazer uma exposição ou uma 

moldura com papelão, explique que as obras são assinadas pelos seus artistas, 

então como eles fizeram deverão assinar sua arte. No papelão recorta tiras e 

outro no tamanho do papel sulfite, colar o papel sulfite em cima do papelão e as 

tiras envolta da pintura. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  
31/08/2020      

SEMANA: 1  

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

TURMA: BIIC 

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 objetos tridimensionais. 



 
 

 

 

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

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

TURMA: Berçário 2 D. 

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 objetos tridimensionais. 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de Aprendizagem: 

 IVAN CRUZ. 

O artista plástico Ivan Cruz nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de 

Janeiro e brincava pelas ruas do seu bairro como toda criança. Retrata em suas 

telas: piões, crianças pulando corda, jogando bola-de-gude, pulando amarelinha, 

soltando pipa, pulando carniça e muito mais. 

Ivan Cruz pintou cerca de 250 quadros, retratando mais de 100 

brincadeiras distintas. O artista baseia seu trabalho na frase que criou: "A criança 

que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe 

um pedaço no coração".. 

O vídeo abaixo apresenta telas da série "Brincadeiras de Criança" do 

Artista Plástico Ivan Cruz. 

Após assistir ao vídeo indicado, converse com a criança sobre suas 

brincadeiras e brinquedos favoritos. 

Entregue uma folha e giz de cera (ou outro material de pintura disponível). 

Peça para que ela desenhe na folha sua brincadeira ou brinquedo que mais 

gosta. 

Abaixo o link do vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=dhhc6xx0nSc 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dhhc6xx0nSc

