
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(El01F03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou 

contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor (modo de segurar o 

portador e de virar a páginas). 

 

Apresente a biografia do artista Romero Britto, no link   

https://youtu.be/uzSbed7jqzQ  

Converse com a criança sobre as formas, as cores e as imagens que foram no decorrer do vídeo. 

 

 

• Após ter lido a biografia acima, confeccionar junto com a criança um jogo da memória;  

• Providenciar uma tampa de sapato. Desenhe e recorte 6 corações e pinte com giz de cera, 2 

corações de cada cor. Faça um jogo da memória. 

• Em um espaço disponível, realize a brincadeira de jogo da memória com a criança, incentivando 

a observação, coordenação   motora e   atenção. 

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

 

Referências: 

Biografia Romero Brito. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/romero_britto/>.Acesso em 20 

de agosto de 2020. 

https://youtu.be/zcLlv2OH7xw
https://youtu.be/uzSbed7jqzQ
https://www.ebiografia.com/romero_britto/


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA  

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

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

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 
 

 

 

Vamos conhecer um pouco mais de Heitor dos Prazeres, artista carioca que além de pintor era um 

grande instrumentista e compositor.  

A proposta da atividade de hoje consiste em ouvir uma música sentir seus ritmos, letras e melodias. 

Em um segundo momento volte o vídeo, mas desta vez observe o artista como pintor, analisem sua 

obra e a cada pintura, pare o vídeo converse com seu filho (a) sobre as cores, formas, movimentos, 

objetos, e senários que aparecem nas pinturas.  

 

Vídeo para auxiliar na atividade 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQDvNL0uwI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQDvNL0uwI

