
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA 
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
compreendê-los e fazendo-se compreender.

Orientações para ou pais e ou responsáveis 
 

 

ATIVIDADE: Brincadeiras 
 
Apresentar para a criança, a imagem da pintura da tela “Brinquedoteca”, do 
cruz. 
1° Passo: Mostrar a imagem se possível em tamanho ampliado, maior.
2° Passo: Explicar para a criança que é uma imagem, de uma tela de pintura, que foi um 
artista que pintou, e que se retrata das brincadeiras da infância.
3°Passo: Os pais e ou Responsável pela criança, irão nasequência, desenvolver, 
estabelecer com a criança um diálogo, questionando
enxergando? Ela reconhece as brincadeiras? Já brincou com as brincadeiras que 
aparecem no quadro? 
E para finalizar, o adulto e a criança poderão brincar com uma brincadeira ou mais das 
quais aparecem na tela de pintura.  
 
Link: http://portal.metodista.br/brinquedoteca/dicas/artistas

retrataram
Observações: A criança se interessou pela tela de pintura?

Reconheceu as brincadeiras que aparecem?
Demonstrou interesse em participar da atividade?
Brincou com 

 
 
 
 
 
 
 

ICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 
DATA:08/09/2020

O eu, o outro e o nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando 

se compreender. 
 

Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 1

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

“Brinquedoteca” Ivan cruz. 
 

Apresentar para a criança, a imagem da pintura da tela “Brinquedoteca”, do 

1° Passo: Mostrar a imagem se possível em tamanho ampliado, maior.
2° Passo: Explicar para a criança que é uma imagem, de uma tela de pintura, que foi um 
artista que pintou, e que se retrata das brincadeiras da infância. 

e ou Responsável pela criança, irão nasequência, desenvolver, 
estabelecer com a criança um diálogo, questionando-a: O que a criança esta 
enxergando? Ela reconhece as brincadeiras? Já brincou com as brincadeiras que 

dulto e a criança poderão brincar com uma brincadeira ou mais das 
quais aparecem na tela de pintura.   

http://portal.metodista.br/brinquedoteca/dicas/artistas
retrataram-a-infancia/ivan-cruz 
A criança se interessou pela tela de pintura? 
Reconheceu as brincadeiras que aparecem? 
Demonstrou interesse em participar da atividade? 
Brincou com alguma atividade que aparece na tela de pintura?

 

DATA:08/09/2020 SEMANA: 2 
TURMA: BII 

se com os colegas e adultos, buscando 

Atividade 1 

 

Apresentar para a criança, a imagem da pintura da tela “Brinquedoteca”, do pintor Ivan 

1° Passo: Mostrar a imagem se possível em tamanho ampliado, maior. 
2° Passo: Explicar para a criança que é uma imagem, de uma tela de pintura, que foi um 

e ou Responsável pela criança, irão nasequência, desenvolver, 
a: O que a criança esta 

enxergando? Ela reconhece as brincadeiras? Já brincou com as brincadeiras que 

dulto e a criança poderão brincar com uma brincadeira ou mais das 

http://portal.metodista.br/brinquedoteca/dicas/artistas-que-

 
alguma atividade que aparece na tela de pintura? 



 
 
 
 
 
 


