
 

 

 

ATIVIDADE 1 

BERÇÁRIO IA 

Atividade a ser desenvolvida: Cinema conhecendo Ivan Cruz e suas obras/bolhas de sabão. 

Estratégia/contribuições didáticas: Montar um ambiente aconchegante e acolhedor para a 
criança e família assistir ao vídeo das obras de Ivan Cruz que fala das brincadeiras antigas e 
brincadeiras de roda. Após conhecer as obras, a criança e sua família poderão relembrar a 
brincadeira "Bolha de sabão". Incentivar a criança para que ela possa tentar pegar as bolinhas, 
deslocando-se nos espaços, enquanto brinca. Aproveite este momento divertido e faça um registro 
através de foto e depois compare com a obra de Ivan Cruz e mostre à criança. Essa atividade irá 
estimular a imaginação, percepção visual, auditiva, equilíbrio, lateralidade e coordenação 
motora.Link: https://youtu.be/KG2N8czteRw https://pin.it/6guFd8f 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Terça-feira 

 
DATA: 08/09/2020 

    Semana 02 

 
PROFESSORAS:  

 
   TURMA: BI 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
BIA-Escuta, fala pensamento e imaginação/corpo gestos e movimentos 
BIB- BIC-Corpo, gestos e movimentos 
BID- “Traços, sons, cores e formas”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  

BIA-(EI01EF04)  Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do 
adulto-leitor.(EI01CG02)  Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações 
em ambientes acolhedores e desafiantes.  
BIB-(EI0ICG05)Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 
possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

BIC-(EIO1CGO2) experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 
ambientes acolhedores e desafiantes. 

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://youtu.be/KG2N8czteRw
https://pin.it/6guFd8f


BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser desenvolvida: Releitura da obra de Romero Brito 

Estratégia/contribuições didáticas:  A família deverá apresentar a obra de arte do Romero Brito 

para o conhecimento e apreciação da criança. Juntos deverão montar o vaso com flores, fazendo 

a releitura de modo criativo. Tem várias formas de fazerem a atividade. Pode utilizar diferentes 

recursos como: recortes de revistas ou jornal desenho a mão com pintura e pode usar também 

forminhas de doces para as flores ou outro que tiver em casa. 

                                                   

 

BERÇÁRIO IC 

Atividade a ser desenvolvida: Peteca 

Estratégia/contribuições didáticas: apresentar para a criança a imagem da obra de Ivan Cruz 

(Peteca I). Junto com a mesma confeccionar uma peteca e convidá-la a brincar. Peça ajuda para 

fotografarem o momento da brincadeira. Compare as fotos e aponte as semelhanças. 

Link : http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-peteca-i/ 

                                               

 

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-peteca-i/


Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Conhecendo a Arte de Ivan Cruz/Brincadeira com bolinhas de 
gude.  

Estratégia/contribuições didáticas: Assistir o vídeo conhecendo um pouquinho do Artista Ivan 
Cruz e mostrar o quadro “bolinhas de gude”. Conversar com a criança  a respeito do que foi visto 
no quadro. Em seguida confeccionar a massinha junto com a criança. Depois de pronta fazer 
bolinhas para representar bolinhas de gude e brincar. 

https://youtu.be/LLRvo9Ovt2A 
http://2.bp.blogspot.com/_DQwL36aINq0/S18rmW3nGUI/AAAAAAAAK5M/C7JBmmZyCvQ/s1600
-h/4-bola+de+gude.jpg 
https://2.bp.blogspot.com/-
u2p6pwVWpvY/V7oE5wqJ9JI/AAAAAAAACKY/N6qIOvp4yrs6rD4y0I9QFXDXAg9J09V7ACLcB/s1          
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