
 
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 01/09/20 SEMANA: 1 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos                                          

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG01) apropriar se de gestos e movimentos de sua 

cultura de si e nos jogos e brincadeiras. 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

RELEITURA DA OBRA BOLINHAS DE SABÃO, IVAN CRUZ 

 

Garrafa Pet ou frasco de detergente (higienizados), água, detergente, 

tesoura, Confecção brinquedo. Como fazer: O responsável deverá utilizar a 

tesoura para cortar a garrafinha em duas partes, seguindo as orientações do link   

https://www.youtube.com/watch?v=LedGGu12rlg. 

https://br.pinterest.com/pin/645070346601285676/ 

Apresentar a criança a Obra Bolinhas de sabão de Ivan Cruz e a seguir 

assistir vídeo da confecção brinquedo para brincar bolinha de sabão inspirada 

nas diversas brincadeiras antigas do Artista Ivan Cruz. Reúna a família e 

divirtam-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LedGGu12rlg
https://br.pinterest.com/pin/645070346601285676/


 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA:  01/09/2020 SEMANA: 1  

PROFESSORES: Fabiana Marques, Fabiana Oliveira, Ilma e 
Renata 

TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gesto e movimento. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  (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. 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Mostrar para a criança a tela que retrata meninos brincando de 

cambalhotas e indagar o que representa para ela. 

Depois, em um local adequado, que pode ser uma cama grande ou um 

colchão no chão, ensiná-la ou orientá-la (caso ela já saiba) com cuidado, a virar 

cambalhotas. Lembrar que ela precisa estar com o queixo encostado no corpo 

para não se machucar. 

Registre em fotos ou vídeo o momento das cambalhotas e mostre para a 

criança, ela ficará feliz com a conquista desse desafio. 

Mandem para nós também, ficaremos felizes em participar mesmo a distância. 

Registrar o momento com uma foto ou vídeo.  

 

 



 
 

 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

DOBRADURA DE UM AVIÃO 

Para fazer o avião de papel você vai precisar de uma folha do papel de 

sua preferência (sulfite ou folha de revista.  

 Comece separando todos os materiais que você vai utilizar em seu avião 

de papel. Dobre um retângulo de papel ao meio, pelo sentido do comprimento. 

Dobre os cantos superiores para dentro. Dobre o bico até quase chegar ao outro 

lado. Dobre os cantos superiores para dentro. Eleve o biquinho. Dobre ao meio. 

Para finalizar a sua peça, dobre as asas para baixo. E está pronto! 

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-um-aviao-de-papel/ 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 01/09/2020     SEMANA: 1 

PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02). Utilizar materiais diversos com 
possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-um-aviao-de-papel/
https://www.youtube.com/watch?v=LedGGu12rlg


 
 

 


