
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

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

PROFESSOR: Abiude, Cristiane Narcizo, Rosana e Sonia TURMA: BERÇARIO lA 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimento 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01CG06) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 

lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

 

• Assistir no YouTube o vídeo Mundo Bitta:  Fundo do mar, acessando o link: 

https://youtu.be/iY91JoMWQoM  

• Apresente a imagem para a criança; 

• Depois, faça a releitura da obra de Romero Britto “Peixe”, utilizando uma folha de sulfite, 

cola, revistas; 

• Faça um círculo e corte com as mãos pedacinhos de papel bem coloridos.  Cole sobre o 

círculo formando o peixe; 

• Elabore outros desenhos representando o fundo do mar; 

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

 

Imagem do modelo de atividade a ser realizada 

 

Referências : 

Romero Brito para crianças. Disponível 
em:<http://mundodosabersalvador.blogspot.com/2012/04/romero-britto-
paracriancas.html?m=1>.Acesso em 20 de agosto de 2020. 

https://youtu.be/iY91JoMWQoM
http://mundodosabersalvador.blogspot.com/2012/04/romero-britto-paracriancas.html?m=1
http://mundodosabersalvador.blogspot.com/2012/04/romero-britto-paracriancas.html?m=1


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA  

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

PROFESSORES: Alessandra, Cristiane, Sirlene e Virginia TURMA: BERÇÁRIO l B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIOCGO5) Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais adquirindo controle para desenhas, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
 

 

A proposta da atividade é uma releitura de uma obra do pintor Heitor dos Prazeres.  

Vocês deverão auxiliar seu filho (a) a criar uma nova obra tendo como referência um quadro do 

pintor.  

Utilize os materiais que estiver em casa como exemplo: Papel, lápis de cor, canetas coloridas, giz 

ou tinta guache. Estimule a criação da sua criança e de importância a sua obra e quando 

terminarem vocês poderão deixar em um local visível da casa onde toda a família poderá observar 

e admirar a nova arte.  

  

OBRA HEITOR DOS PRAZERES: RODA DE PETECA 

                   

 

 

Referências:  

https://br.pinterest.com/pin/125326802108288817/ 

https://br.pinterest.com/pin/125326802108288817/

