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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades 

de manipulação (argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

 

*Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando 

diferentes materiais.   

 
 
 
 

      Colocar o vídeo com obras do artista plástico Ivan Cruz, 
para que vejam novamente as brincadeiras retratadas por 
ele em suas obras. 
     Conversar com as crianças, perguntando como será que 
ele fez os quadros? O que será que ele fez primeiro? Que 
materiais ele deve ter utilizado nos quadros? Após essa 
conversa, propor que também façam uma obra de arte, 
desenhando como souberem sua brincadeira favorita.                     
Deixar a criança usar a imaginação e mesmo que saia 
apenas rabiscos, garatujas, procurar valorizar a produção 
delas. O importante é que entendam a proposta e tentem 
desenhar sua brincadeira favorita, assim a atividade 
realmente será significativa para elas, e poderão apreciar o 
seu desenho e dos amigos, em nossa exposição virtual. 
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades 
de manipulação (argila, massa de modelar), explorando 
cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros. 

 Promover experiências nas quais as crianças 
observem e explorem diferentes tipos de materiais 
descobrindo gradativamente suas características e 
propriedades 

As crianças devem apreciar a imagem do quadro “Pipa”. 
Conversar sobre a obra questionando as crianças se já 
brincou com alguma pipa, se sabem como se brinca? Em 
seguida propor a confecção do brinquedo, para isso será 
necessário assistir ao vídeo com as instruções, e com a 
colaboração da criança construir uma pipa para que depois 
possam brincar. Se não for possível confeccioná-la, 
representá-la com ajuda das crianças, através de desenho ou 
colagem.  
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(EI02ET05) 

Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 
* Estimular a imaginação e criatividade, explorando 
formas geométricas e perceber que é possível usá-las para 
construir outras imagens. 
 
 

Mostrar para as crianças algumas obras de arte do 

artista Ivan Cruz, chamar atenção para os elementos que 

compõem o cenário das obras. Perguntar, fazendo-os 

perceber que em quase todas as obras, os cenários são 

compostos por casinhas coloridas. Perguntar quais formas 

geométricas essas casinhas lembram? 

Em seguida, apresentar para a criança as formas 

geométricas, triângulos, quadrados, círculos e retângulos em 

papéis coloridos e previamente recortados.  

Ilustrar fazendo desenhos de algumas casas e sol, 

para identificação das formas. E auxiliar, a criança a realizar 

a montagem das casas, representando a reprodução do 

cenário da obra de Ivan Cruz.  
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EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando 

seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades 

de manipulação (argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

 

 Despertar na criança o gosto pela pintura e obras 
de arte, desenvolvendo a imaginação e a 
criatividade. Propiciar o desenvolvimento do 
pensamento artístico e da percepção estética. 

 Estimular a criatividade, apreciação e a valorização 
de sua própria produção, bem como dos colegas e 
artistas. 

         Iniciar uma reunião virtual pela plataforma Google 

meet, e fazer o acolhimento de todos os presentes.  

             Após a devida apresentação da equipe, passar slides 

com a introdução da importância sobre o aprendizado 

artístico na educação infantil e do por que escolhemos 

trabalhar com as obras do artista plástico Ivan Cruz. 

            Apresentar os nossos artistas mirins e pedir que 

prestem atenção nas imagens, para que reconheçam e 

diferencie suas produções, dos amigos e do próprio artista. 

Oportunizar um momento para que as crianças relatem suas 

experiências ao longo de suas produções.  

          Parabenizar cada trabalho apresentado, e agradecer a 

cooperação de todos, para a realização do evento em 

questão. 

 

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas/ Corpo, gestos e movimento/ O eu, o 

outro e o nós/ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver com outras crianças e adultos, utilizando diferentes 

linguagens. E respeito em relação a cultura/ Brincar de diversas formas, em diferentes espaços, ampliando e diversificando seu acesso a produções 

culturais, seus conhecimentos, sua criatividade, suas experiências corporais, sensoriais e expressivas/ Participar ativamente do planejamento e execução 

das atividades propostas, tais como escolha de materiais e dos ambientes. Decidindo e se posicionando/ Explorar movimentos, gestos, formas, cores, 

palavras, emoções, transformações, relacionamentos, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes e a tecnologia. / 

Expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos e descobertas.  / Conhecer-se construir sua identidade 

pessoal, social e cultural constituindo uma imagem positiva de si, nas interações e brincadeiras em seu contexto familiar. 

 


