
 

ATIVIDADE 4 

BERÇÁRIO IA 

Atividade a ser desenvolvida: Avião de papel 
Estratégia/contribuições didáticas: Apresente a foto da obra de Ivan Cruz “Avião de papel.” Em 

seguida, junto com a criança faça passo a passo como mostra a imagem enviada do avião de papel, 

depois de pronto mostre para a criança como se brinca, jogando o avião para o alto e incentive a 

criança jogar também. Enquanto brincam registre esse momento através de uma foto e compare 

com a obra de Ivan Cruz. Essa atividade irá estimular manipulação de objetos, coordenação motora, 

atenção e observação.  

https://pin.it/7e3W8aa https://images.app.goo.gl/QSMrMKVXfkgyCRFi6     

 

                                                           

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Sexta-feira 

 
DATA: 11/09/2020 

 
Semana 02 

 
PROFESSORAS:  

 
TURMA: BI 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
BIA –BIC- espaços, tempos, quantidade, relações e transformações.  
BIB-BID-“corpo, gestos e movimentos”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
BIA- (EI01ET04) - Explorar, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiência de 
deslocamentos de si e dos objetos  
BIB-(EI03CG03)-Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

BIC-(EI02ET05)- Classificar objetos, considerando determinado atributo/tamanho, peso cor, forma 
e outros. 

BID-(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 
e brincadeiras.  

https://pin.it/7e3W8aa


 

BERÇÁRIO IB 

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

Estratégia/contribuições didáticas: Confeccionar com a criança um touro com caixa de papelão, 

chifres e rabo com jornal ou rolinho de papel. Brincar com a criança fazendo movimentos do animal. 

 

                      

 

BERÇÁRIO IC 

Atividade a ser desenvolvida: Leitura interativa da obra 

Estratégia/contribuições didáticas: Em roda, mostrar à obra (aviãozinho de papel) Realizando 

perguntas as crianças de forma que ela entenda, como, o que você vê na obra?  

O que  estão fazendo? Quais são as cores que aparece? Há animais ou pessoas na obra? 

Link: https://br.pinterest.com/pin/390828073904986262/ 

 

                                              

 

https://br.pinterest.com/pin/390828073904986262/


Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Confecção da peteca. 

Estratégia/contribuições didáticas: observar o quadro “peteca” e conversar sobre a brincadeira. 
Em seguida confeccionar uma peteca materiais: cinco folhas de jornal ou revista, uma sacola 
plástica ou um pedaço de tnt e fitilho.  Modo de fazer: auxilie  a criança a amassar uma folha  de 
revista  até virar uma bolinha a deixe observar essa transformação em seguida coloque a bolinha 
no centro  de outra folha e amasse até virar uma bolinha, faça até terminar as folhas, por último 
envolva no pedaço de plástico ou tnt e modele a peteca e amarre o fitilho. Esta pronta agora brinque 
de peteca. 
 
http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-peteca-i/ 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DIwylF8oGaw&feature=emb_logo 
 
 
 
                                                          

                                         

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-peteca-i/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DIwylF8oGaw&feature=emb_logo

