
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

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

PROFESSOR: Abiúde, Cristiane Narciso, Rosana, Sonia TURMA: BERÇARIO lA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, Sons, Cores e Formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes 

usando instrumentos riscantes e tintas 

 

 

• Junto com a criança, observar a obra de Romero Britto apreciando as cores, os detalhes da obra; 

• Apresente a imagem para a criança; 

• Escolha um desenho e faça junto com a criança. Essa releitura poderá ser realizada com 

materiais disponíveis em casa como: papelão, isopor, tinta comestível, giz de cera, lápis de cor, 

etc. 

• Registre a atividade com uma foto e apresente para a criança. 

 

Imagem do modelo de atividade a ser realizada 

 

 

Referências : 

Como trabalhar a primavera com Romero Brito. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/164311086387661197//>. 

Acesso em 20 de agosto de 2020. 

https://br.pinterest.com/pin/164311086387661197/


 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

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

PROFESSOR: Alessandra, Cristiane, Sirlene e Virginia TURMA: BERÇARIO lB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2TSO1) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 

musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

 

 

Esta atividade será voltada para a arte musical que também era uma das habilidades do artista. Como 

propostas farão a confecção do chocalho (instrumento musical) com materiais recicláveis. Vamos 

precisar de: Uma garrafa pet, feijão, milho ou arroz e uma fita para vedar a tampinha da garrafinha. 

Auxilie seu filho (a) durante a atividade. Vocês deverão limpar a garrafinhas e em seguida, colocar um 

pouco dos alimentos crus citados acima.   

 Feche bem a tampinha para evitar que se abrem e vedem com a fita adesiva se desejar decore com 

o que estiver disponível em casa. Pergunte a sua criança qual é sua música preferida em seguida, 

cante e dança junto com ela estimulando o uso dos chocalhos confeccionado por vocês.    

 

 

Referências:https://www.otempo.com.br/o-tempinho-2/fa%C3%A7a-voc%C3%AA-mesmo/recicle-e-

crie-um-chocalho-1.980585       

 

https://www.otempo.com.br/o-tempinho-2/fa%C3%A7a-voc%C3%AA-mesmo/recicle-e-crie-um-chocalho-1.980585
https://www.otempo.com.br/o-tempinho-2/fa%C3%A7a-voc%C3%AA-mesmo/recicle-e-crie-um-chocalho-1.980585

