
 

ESCOLA MUNICIPAL: JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:   DATA:10/09/2020  SEMANA: 02 

PROFESSOR: Elizete, Flávia, Leonice, Luciana e Neusa.  TURMA: BI A   

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o corpo e 

com objetos do ambiente. 

  

Atividade: “Relacionar a música com o objeto (animal) segundo a obra –  

O Gato - Gustavo Rosa.” 

 

Semana da “Criança Artista” 

Baseando-se nas obras de Gustavo Rosa, iremos apresentar uma atividade sobre "O Gato". 

Pais ou responsáveis irão providenciar um gatinho de brinquedo (pelúcia, borracha, 

plástico), 2 (duas) folhas de sulfite ou papelão, tinta guache nas cores amarelo, azul, verde 

e branco, 1 (um) rolinho de espuma, se não tiver o rolinho de espuma, utilizar a própria 

mãozinha da criança, cola e tesoura. 

Como Fazer: 

Dar o brinquedo para a sua criança brincar e cante junto à música "Atirei o pau no gato". 

Em seguida imitar o miado do gatinho. 

Cortar a folha de sulfite ou o papelão em quatro quadrados e dois triângulos pequenos 

como mostra na imagem.  Dar os quadrados e os triângulos para sua criança pintar, depois 

é só deixar secar. Após secar, monte e o seu gato colando em cima da outra folha de sulfite. 

O responsável irá desenhar os olhos e o bigode do gato bem simples, conforme a imagem 

abaixo e brincar com a sua criança de imitar o miado do gatinho.   

 

                                  

                                                                             

  

  

 

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 10/09/2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BIB  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, 

superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

  

Atividade: “Monstrinhos de Massinha” 

 

Hoje vamos brincar de artista! Vamos utilizar massinha de modelar para fazer monstrinhos 

e o que mais a imaginação permitir.  

Para esta atividade será necessária massinha (3 cores), palitos de sorvete e canudinhos 

(corte-os em vários tamanhos). 

Ofereça para a criança as massinhas, palitos e os canudinhos. Diga para ela quais são as 

cores das massinhas e deixe explorar por alguns instantes. 

Depois diga a ela: ”. Vamos fazer um monstrinho? A mamãe vai te ajudar e também quero 

a sua ajuda. ” 

Caso queira ver o passo a passo dos monstrinhos, assista ao vídeo ( link abaixo), e boa 

diversão! 

Tire foto se possível! 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VMVZjwMxN5c&feature=youtu.be 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VMVZjwMxN5c&feature=youtu.be

