
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ “MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS” 

NOME DO ALUNO: 
___________________________________________________ 

DATA  
08/09/2020 

SEMANA: 
2ª SEMANA 

PROFESSOR: ___________________________________________ TURMA: JARDIM II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: OBJETIVOS: IDENTIFICAR E RECONHECER AS LETRAS 

CONSOANTES. 

 
Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina diária para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
Rotina: 

 A criança escreverá o seu nome completo; 

 Fará a contagem dos dias no calendário até o dia presente, ou seja, desde o primeiro dia; 

 Fará a leitura das letras do alfabeto sequencialmente:  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z; 

 Lerá as letras do alfabeto aleatoriamente: B, P, T, D, F, V; 

 Observará o tempo climático e fará a comparação com o dia anterior; 
 

Atividade: apresentar para a criança a biografia do artista plástico Ivan Cruz e suas obras: “Patinete, 

Carrinho de Boneca, Pipa 1 e Jogando Bola”. 

 
BIOGRAFIA DE IVAN CRUZ 

Ivan Cruz, artista plástico, nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro, e brincava pelas ruas de seu 
bairro como toda criança. Apesar de amante da Arte, enveredou-se pelo caminho do Direito e se formou em 
1970, mas nunca deixando de lado a pintura. Em 1978 troca o sucesso financeiro do Rio pela beleza natural 
de Cabo Frio: o sol, o mar e seus frutos contagiam seu espírito. No ano de 1986 resolve abandonar a 
advocacia e se dedicar integralmente à produção artística, e lembra que quando jovem, a primeira pintura 
que conheceu foi de Portinari em sua fase geométrica. 
 
Pedir para a criança fazer a leitura (observação) das obras de Ivan Cruz. Logo após, um responsável irá 
escrever em uma folha: LISTA DE PALAVRAS – BRINQUEDOS, lembre-se de escrever uma palavra de cada 
vez, uma abaixo da outra: PATINETE, BONECA, PIPA e BOLA. Como registro sugira que a criança circule 
e reescreva ao lado as consoantes que aparecem em cada uma das palavras da lista. 
 

    
PATINETE CARRINHO DE 

BONECA 
PIPA 1 JOGANDO BOLA 

 

 Hora do lanche/ escovação; 

 Leitura – História – Dorô Conta História: Rua da Aquarela 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-Y 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AfMUXB26i-Y

