
 

ATIVIDADE 3 

BERÇÁRIO IA 

Atividade a ser desenvolvida: Cata vento 
Estratégia/contribuições didáticas: Após mostrar a imagem da obra do Ivan Cruz da brincadeira 
com o cata vento em uma superfície plana monte o cata vento como está explicado no vídeo, depois 
de pronto soprar mostrando para a criança o movimento que o brinquedo faz e pode ser rodado 
com a mão também. Agora incentive a criança a fazer o mesmo e brinquem juntos. Registre esse 
momento através de foto e compare com a obra de Ivan Cruz. Essa atividade irá estimular a 
coordenação motora, percepção visual e tátil.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fAo268a2Mww&feature=share 
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Quinta-feira 

 
DATA: 10/09/2020 

 
 Semana 02 

 
PROFESSORAS:------------------------------------------------------------------------ 

 
TURMA: BI 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
BIA -BIC- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
BIB- Escuta, fala pensamento e imaginação. 
BID “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
BIA-(EIO1ET02) - Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e 
remover etc.,) na interação com o mundo físico. 
BIB- (EI02OE07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 
sociais e suas características gráficas. 

BIC-(EIO2ETO5) Classificar objetos, considerando determinado atributo/tamanho, peso cor, forma 
e outros. 

BID- (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar), explorando cores, texturas, superfícies, plano, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

https://www.youtube.com/watch?v=fAo268a2Mww&amp;feature=share


 

BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser desenvolvida: Releitura da Obra de Tarsila do Amaral 

Estratégia/contribuições didáticas: A família deverá ter material impresso das cinco principais 

obras da Tarsila do Amaral. Os pais irão escolher um canto para montar um mural com as obras 

da artista. Após expor as imagens, um responsável irá direcionar a criança para escolher uma 

obra e trabalhar a arte, podendo utilizar material da natureza, aproveitar recursos de casa como 

folhas, gravetos, usando a imaginação, mas, sempre com o auxílio deu um adulto. 

                       

BERÇÁRIO IC 

Atividade a ser desenvolvida: Cata-vento 

Estratégia/contribuições didáticas: Confeccionar o cata vento junto com sua criança, 

providenciar um papel (sulfite, cartolina, papel de sua preferência), desenhar um céu e uma 

criança podendo colar a foto do rosto de sua criança, depois colar o cata-vento, segue o modelo 

de como fazer o cata-vento. 

Link: https://br.pinterest.com/pin/317785317441223539/ 

 

                                                             

 

 

https://br.pinterest.com/pin/317785317441223539/


Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Fazer a releitura dos quadros. 

Estratégia/contribuições didáticas: sugerimos mostrar os três quadros “bolinhas de gude”, 
“brincadeiras com bola” e “bolhas de sabão” para criança visualizar e conversar sobre as 
brincadeiras.  Com os seguintes materiais faça a releitura das obras: cartolina, tinta guache várias 
cores, esponja recortada em formato de círculo, pratinhos para colocar as tintas. Auxiliar a criança 
molhar a esponja na tinta e carimbar a cartolina. Fazer vários carimbos com espoja em formatos 
de círculo, representando uma bola elemento principais das brincadeiras nos três quadros do 
Artista. 

http://2.bp.blogspot.com/_DQwL36aINq0/S18rmW3nGUI/AAAAAAAAK5M/C7JBmmZyCvQ/s1600
-h/4-bola+de+gude.jpg 
 
http://2.bp.blogspot.com/-3y2R6pyuF_s/VeyicRK3DMI/AAAAAAAAAd0/KcAdRIEyfVY/s1600/12-
jogando%2Bbola.jpg 
 
http://1.bp.blogspot.com/-b3wBaDDmr88/VeyieZ-sumI/AAAAAAAAAes/-
XIKJ8qISmw/s1600/%252C%252CJJ.jpg 
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