
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROF SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2020 
SEMANA: 01 

PROFESSORA: ADRIANA TURMA: JARDIM I A 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros 
conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para a sua própria leitura (partindo de seu 
repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 
ilustrações, etc.). 
Crianças artistas. 

PROJETO LEITURA: 
 

Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70 
Registro: Faça breve relato ou registre por fotos como o aluno reagiu ao ver o vídeo, e 
suas considerações. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROF SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/09/2020 Semana: 01 

 PROFESSORA: Adriana TURMA: JD I A 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Crianças Artistas. 

 

Meninos soltando pipas - Cândido Portinari 1947 

Cândido Portinari é o nome de um grande artista brasileiro. 

Ele nasceu em 1903. Em uma fazenda de café numa cidade com um nome bem diferente: 
Brodósqui. 

O menino Candinho logo cedo começou a gostar de desenhar e pintar. 

Ele gostava muito de pintar coisas relacionadas com o nosso país. Cenas de pessoas 
trabalhando no campo, festas e as brincadeiras que gostava quando era criança. 

Assista ao vídeo: https://youtu.be/xI4iBSiUbw8 

 

Observe a obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Cândido Portinari (1903-1962) Meninos Soltando 
Pipas, 1941. 



 

 

 

 

Atividade:  
Após observar a obra, converse com a criança sobre o que as crianças estão fazendo, 
fale das cores e das roupas, do ambiente em que se encontram. 
Em seguida o aluno deverá colorir a pipa com cores diferentes, use giz de cera. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROF SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 
Nome do aluno: Data: 03/09/2020 Semana: 

01 Professor: ADRIANA Turma: JARDIM IA 
Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
Objetivos  de Aprendizagem: (EI02TS03) 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 

 
Semana: Crianças artistas. 
 
Atividade: Roda infantil - Cândido Portinari 1932 
 
A infância de Candido Portinari foi bastante simples, mas feliz e cheia de recordações. 
Gostava de jogar futebol, nadar nos rios da redondeza, brincar com pião, brincar de pular 
cela, balanço, brincadeiras de rodas, enfim, brincava muito nas ruas de Brodósqui. Essas 
lembranças lhe renderam obras maravilhosas sobre as brincadeiras infantis. E hoje 
vamos reproduzir uma de suas brincadeiras. 
Observe a tela: 

 
 
As brincadeiras de roda são realizadas com cantigas folclóricas e populares, onde as 
crianças brincam dançam e cantam em roda. 
Com músicas e rimas fáceis de memorizar, São brincadeiras divertidas e que estimulam o 
cérebro, a atenção, a coordenação motora, a agilidade, a noção de espaço, além de 
promover o companheirismo e o senso de coletividade entre as crianças. 
ATIVIDADE: 
Converse sobre a brincadeira retratada na tela. Reúna a família e brinque de roda com a 
criança. Se possível cante a música: Ciranda cirandinha 
Registro: por meio de foto e breve relato sobre o comportamento durante a atividade.  
 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data: 04/09/2020 
Semana: 01 

Professor: Adriana Turma: JARDIM IA 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivo de Aprendizagem: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 
Produzir trabalhos de artes, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 
modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito 
pelo processo de produção e criação; 
 

 Crianças artistas. 

 Releitura da obra Futebol - Cândido Portinari 1935 
Além da necessidade de conhecer um pouco sobre nossa cultura. Foi escolhido Portinari, pois ele 
possui várias pinturas sobre o universo infantil. 
As saudades das partidas de futebol na infância estão na tela Futebol de 1935. As sombras no 
chão de terra batida eternizam a alegria de meninos descalços batendo bola em plena praça. 
Hoje, o local abriga o museu Portinari.  
Observe a tela: 

 

ATIVIDADE 

Converse com o aluno sobre a tela, fale das pessoas e o que elas estão fazendo. Em seguida, 
pegue folhas de jornais ou revista. Juntamente com o aluno, amasse bem até formar uma bola. 
Deixe bem firme, passe durex em volta, depois brinque de futebol com a criança.   

Registro: por meio de foto e breve relato sobre o comportamento do aluno durante a atividade.  

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROF SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO: DATA: 31/08/2020 
SEMANA: 01 

PROFESSORA: ADRIANA TURMA: JARDIM I A 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros 
conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para a sua própria leitura (partindo de seu 
repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 
ilustrações, etc.). 
Crianças artistas. 

PROJETO LEITURA: 
 

Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70 
Registro: Faça breve relato ou registre por fotos como o aluno reagiu ao ver o vídeo, e 
suas considerações. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROF SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/09/2020 Semana: 01 

 PROFESSORA: Adriana TURMA: JD I A 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

Crianças Artistas. 

 

Meninos soltando pipas - Cândido Portinari 1947 

Cândido Portinari é o nome de um grande artista brasileiro. 

Ele nasceu em 1903. Em uma fazenda de café numa cidade com um nome bem diferente: 
Brodósqui. 

O menino Candinho logo cedo começou a gostar de desenhar e pintar. 

Ele gostava muito de pintar coisas relacionadas com o nosso país. Cenas de pessoas 
trabalhando no campo, festas e as brincadeiras que gostava quando era criança. 

Assista ao vídeo: https://youtu.be/xI4iBSiUbw8 

 

Observe a obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Cândido Portinari (1903-1962) Meninos Soltando 
Pipas, 1941. 



 

 

 

 

Atividade:  
Após observar a obra, converse com a criança sobre o que as crianças estão fazendo, 
fale das cores e das roupas, do ambiente em que se encontram. 
Em seguida o aluno deverá colorir a pipa com cores diferentes, use giz de cera. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROF SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 
Nome do aluno: Data: 03/09/2020 Semana: 

01 Professor: ADRIANA Turma: JARDIM IA 
Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
Objetivos  de Aprendizagem: (EI02TS03) 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 

 
Semana: Crianças artistas. 
 
Atividade: Roda infantil - Cândido Portinari 1932 
 
A infância de Candido Portinari foi bastante simples, mas feliz e cheia de recordações. 
Gostava de jogar futebol, nadar nos rios da redondeza, brincar com pião, brincar de pular 
cela, balanço, brincadeiras de rodas, enfim, brincava muito nas ruas de Brodósqui. Essas 
lembranças lhe renderam obras maravilhosas sobre as brincadeiras infantis. E hoje 
vamos reproduzir uma de suas brincadeiras. 
Observe a tela: 

 
 
As brincadeiras de roda são realizadas com cantigas folclóricas e populares, onde as 
crianças brincam dançam e cantam em roda. 
Com músicas e rimas fáceis de memorizar, São brincadeiras divertidas e que estimulam o 
cérebro, a atenção, a coordenação motora, a agilidade, a noção de espaço, além de 
promover o companheirismo e o senso de coletividade entre as crianças. 
ATIVIDADE: 
Converse sobre a brincadeira retratada na tela. Reúna a família e brinque de roda com a 
criança. Se possível cante a música: Ciranda cirandinha 
Registro: por meio de foto e breve relato sobre o comportamento durante a atividade.  
 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data: 04/09/2020 
Semana: 01 

Professor: Adriana Turma: JARDIM IA 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivo de Aprendizagem: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 
Produzir trabalhos de artes, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 
modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito 
pelo processo de produção e criação; 
 

 Crianças artistas. 

 Releitura da obra Futebol - Cândido Portinari 1935 
Além da necessidade de conhecer um pouco sobre nossa cultura. Foi escolhido Portinari, pois ele 
possui várias pinturas sobre o universo infantil. 
As saudades das partidas de futebol na infância estão na tela Futebol de 1935. As sombras no 
chão de terra batida eternizam a alegria de meninos descalços batendo bola em plena praça. 
Hoje, o local abriga o museu Portinari.  
Observe a tela: 

 

ATIVIDADE 

Converse com o aluno sobre a tela, fale das pessoas e o que elas estão fazendo. Em seguida, 
pegue folhas de jornais ou revista. Juntamente com o aluno, amasse bem até formar uma bola. 
Deixe bem firme, passe durex em volta, depois brinque de futebol com a criança.   

Registro: por meio de foto e breve relato sobre o comportamento do aluno durante a atividade.  

 

 


