
 
 

 
 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégias de Aprendizagem : 

https://youtu.be/ub8JdbtwFFs 

De acordo com o vídeo acima a criança irá responder as perguntas que 

os responsáveis fizerem brincando com a obra do Ivan Cruz e após construir um 

avião de Papel com quem estiver com a criança durante a atividade.  

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  ELIANA, ELAINE, REINALDO, GILMAR, 
MIRIAN,SILVIA  

TURMA: MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO                                        
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Relatar experiência e fatos acontecidos, história ouvidas 
filmes ou peças teatrais assistidas etc  

https://youtu.be/ub8JdbtwFFs


 
 

 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Fabiana Marques, Fabiana Oliveira, Ilma e 
Renata 

TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gesto e movimento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia da Atividade: 

Mostrar para a criança a tela que retrata meninos brincando de ciranda e 

indagar o que representa para ela. 

Descrição da atividade: Roda Infantil  

Regras:  

- 2 pessoas ou mais 

- Nesta brincadeira, pode cantar cantigas como, ciranda cirandinha, o peixe vivo 

ou a canoa virou ou até mesmo, brincar de batata quente. 

Importante os pais explicarem como se brinca antes, pra crianças entender que 

existem as regras e ou combinados. 

 

Não se esqueçam de registrar esses momentos (fotos ou vídeos) e 

compartilharem conosco. Estamos com saudades.            

 

 



 
 

 
 
 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégias de Aprendizagem: 

TELEFONE SEM FIO 

Dando sequência às atividades, tendo como base as obras do artista 

plástico  Ivan Cruz, iremos propor a construção de um telefone para as crianças 

brincarem. 

 Materiais necessários: Duas (2) latas vazias (pode ser de molho de 

tomate, ervilhas, milho, a que você tiver disponível. Mais ou menos 1 metro e 

meio de barbante (ou de lã), primeiro fure ambas as latas, bem no meio delas e 

passe o cordão e nas extremidades dê um nó para não soltar. Está pronto o 

telefone, é só começar a brincar! 

 Link da imagem: HTTPS://www.passeiodireto.com 

       HTTPS://www.pt.wikihow.com 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO04). Comunicar-se com os colegas e adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

https://www.passeiodireto.com/
https://www.pt.wikihow.com/

