
 

ESCOLA MUNICIPAL: JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 08/09/2020 SEMANA: 2 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta Fala Pensamento Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de 

histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

 

  

Atividade: “Vídeo – História -  Animais de Estimação com   
Apreciação da Obra Gustavo Rosa” 

  

Esta semana iremos dar continuidade ao projeto Criança Artista, assim vamos mostrar 

algumas obras do Artista Gustavo Rosa, onde ele emprega a substância do traço, da forma 

e da cor. 

O humor da pintura de Gustavo Rosa é reflexo da liberdade de viver e de criar do artista. 

Assistir o vídeo com sua criança, onde mostra animais de estimação e imagens de alguns 

animais da Obra do Artista Gustavo Rosa.  

Que este momento seja prazeroso e que sua criança aprecie e conheça os animais de 

estimação. 

Acesse o Link abaixo e se divirta:  

Sente-se em um lugar confortável e assista o vídeo junto com a criança deixando ela feliz.  

 

 

Animais de Estimação com apreciação de Arte do Gustavo Rosa.  

 

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

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 08/09/2020 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, core, texturas, 

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

  

Atividade: “Conhecendo Obra de Arte” 

 

Separe uma folha de sulfite, um papelão do mesmo tamanho, giz de cera, tesoura, cola, 
caneta ou canetinhas. 
Em um cantinho confortável, sente-se junto com a criança e apresente a imagem da obra 
de arte, deixando-a observar os detalhes e fazer comentários. 

 

Em seguida faça um desenho simples da obra e com a sua ajuda, incentive a criança a 

pintar. E para a brincadeira ficar ainda mais divertida, recorte o desenho em pedaços como 

um quebra-cabeça para vocês brincarem juntos. 

Cole os pedaços no papelão, para emoldurar o quebra-cabeça como quiser. 

  

   

 

  

  

  

  


