
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Elaine, Eliana, Reinaldo Gilmar, Mirian, Silvia TURMA:  Maternal A 

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 

 

Estratégias de Aprendizagem: 

Material: Uma folha de papel 

Reunir com as crianças e familiares se possível e informar que irão fazer 

uma dobradura, e explicar que significa pegar um pedaço de papel realizar 

algumas dobras formando alguma figura ou um objeto, quando todos já 

estiverem com sua folha informar que a figura do dia será um barquinho e uma 

ou duas vão indicando os passos para a realização desta atividade. 

Segue os links abaixo como material de apoio.  

https://youtu.be/8kWNh4ubID0 

https://youtu.be/rFZLrl016Bg 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Fabiana Marques, Fabiana Oliveira, Ilma e 
Renata 

TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de 
crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da 
mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.) 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Iniciar a atividade com a introdução relembrando a história do autor 

Candido Portinari, logo após mostrar a imagem da obra para a criança e fazendo 

um breve relato de quem pintou o quadro e o nome da obra, (Futebol, 1935, 

óleo sobre tela). E que ao pintar a tela o autor retratou a infância, tem por 

cenário Brodowski -SP, terra natal do pintor, reforçando a ligação de Portinari 

com a cidade. E que o nosso país o Brasil é considerado mundialmente o país 

do futebol.  

Mostre a imagem e incentive a criança a falar de cada detalhe, construindo 

assim o hábito de apreciar a obra.  Organize um espaço adequado e pegue uma 

bola e vá brincar, se não tiver confeccione uma com papeis ou meias. No 

momento da brincadeira o adulto vai sugerir que ela comece a contar quantos 

chutes consegue dar. Registrar o momento com uma foto ou vídeo.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

AMARELINHA 

Primeiro devem decidir a ordem dos jogadores. Cada jogador, ao chegar 

à sua vez, se coloca na frente do diagrama, e atira a pedra na casa número 1, 

salta sobre a casa onde está a pedra sem pisar na linha, caindo com os dois pés 

no 2 e no 3, com um pé só no 4, repetindo esta sequência até atingir a casa 10. 

 Postem fotos deste momento. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG02). 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. 


