
 
 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

RELEITURA DE IVAN CRUZ 

Os responsáveis, no primeiro momento, sugerimos a releitura da obra 

IVAN CRUZ, apresentando através de imagem, incentivando, a criança observar   

o quadro   e o que ela está visualizando. Realizar a brincadeira ilustrada na obra 

(pé de lata), utilizando o espaço externo da casa, interagir com a criança dando 

apoio no brinquedo, para que ela possa andar no pé de lata.   

Material: duas latas com furo na lateral, e dois pedaços de barbante, 

coloque o barbante no furo da lata. 

LINK DA ATIVIDADE:  https://br.pinterest.com/pin/486740672211948903/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Silvia, Elaine, Eliana, Reinaldo, Gilmar, Mirian TURMA:  Maternal A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:     Corpo, gestos e movimentos                                                                                

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO02CG02) deslocar seu corpo no espaço, orientado se 
por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro e fora etc, ao se envolver 
em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.  

https://br.pinterest.com/pin/486740672211948903/


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  04/09/2020 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: (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes 
do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.) 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de Aprendizagem: 

Mostrar a imagem da obra para a criança e fazendo um breve relato de 

quem pintou o quadro e o nome da obra, (Meninos Soltando Pipas, 1947, óleo 

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

meninos soltando pipas. Mostre a imagem e incentive a criança a falar de cada 

detalhe, construindo assim o hábito de apreciar a obra.  Para confeccionar a pipa 

você vai precisar de: uma folha de sulfite, revista ou até mesmo jornal velho e 

linha de costura; e um saco plástico pequeno para a rabiola. Primeiro 

confeccionar a rabiola, pegue o saco plástico dobre e recorte em pequenas tiras 

e depois e so amarrar em uma única linha. Recortar de acordo com a imagem a 

pipa e faça dois furos nas laterais do triangulo e procure o meio dessa linha (para 

achar meio é mais fácil dobrar a pipa juntar as laterais), na parte debaixo faça 

um furo e amarre a rabiola. 

Organize um espaço adequado e seguro para brincar. Lembrando que deve se 

soltar pipas em lugares devidamente adequados para não machucar ninguém e 

somente com a supervisão do adulto. Questionar para criança se ela sabe 

porque a pipa voa.  Registrar o momento com uma foto ou vídeo. 

 



 
 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

RELEITURA DE OBRA DE ARTE 

  

Faça uma breve roda de conversa sobre o artista. Mostre a imagem 

abaixo e peça para a criança para desenhar do seu modo. Pergunte o que as 

crianças estão fazendo. Para esta atividade use a folha de papel sulfite e giz de 

cera. Após a conclusão da atividade, publique os resultados. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. 


