
 
 

 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Organize um espaço aconchegante da casa no qual o responsável 

convida a criança para brincar. Em seguida pega a criança pela as duas mãos e 

coloca os pés da criança em cima do pé do adulto e anda pelo o espaço 

escolhido da casa.  

E com a criança em cima dos pés do adulto, ele deverá fazer movimentos 

para frente, para trás e para os lados. Depois se possível tirar fotos e postar no 

grupo dos pais no facebook. 

https://pin.it/5aETYbH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:ADRIANA, CÉLIA, HELENA, IRANI, MARIA E 
VIVIANE 

TURMA: Berçário 1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo 
nas brincadeiras e interações das quais participa. 

https://pin.it/5aETYbH


 
 

 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

A criança irá reproduzir a técnica utilizada para as obras “Crianças de 

Açúcar” da seguinte maneira: 

Em um papel preto, com ajuda dos responsáveis, a criança irá desenhar 

com giz de cera branco. Em seguida, irá cobrir o desenho com açúcar. Depois 

se possível tirar fotos e postar no grupo dos pais no facebook. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:    09 / 09/20      SEMANA: 2 

PROFESSORES:  FRANCISCA, 
ROSANGELA,LUCIANA,DELZI,MIRIAM,VALCICLEIDE E 
VALDINEIA 

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gesto e Movimento                   

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
Explorar e descobrir as propiedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 



 
 

 

 

 

 TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Recriando a obra de Gustavo Rosa. 

Observe a obra de Gustavo Rosa, o Cachorro e junto com a criança 

desenhe um Cachorro na cartolina, papelão ou em outro papel, cole retalhos de 

pano para a reprodução da obra, abuse na criatividade. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 
09/09/2020 

SEMANA: 2 

PROFESSORES: ANTÔNIA GORETE, CÁSSIA, ELISETE, 
JULIANA, KELLY, MARISA, SARAH 

TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.                            

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Manipular materiais diversos e variados para comparar 
as diferenças e semelhanças entre si. 



 
 

  

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 A mamãe ou responsável irá mostrar a tela do passarinho pintada pelo 

artista através do celular / computador. (Gustavo Rosa) 

Depois deverá desenhar em uma folha de sulfite o passarinho e colorir 

junto com a criança ao termino recortar a folha em quatro partes formando assim 

um quebra-cabeça. 

Montar junto com a criança formando assim novamente a figura do 

passarinho. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 09/09/ 2020   SEMANA: 2 

PROFESSORES: NAJARA, ELAINE, TEREZA, TALITA, ANA PAULA E 
VANDERLÂNIA 

TURMA: Berçário 1D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 
lançamento ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos.  



 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 
Estratégia de Aprendizagem: 
 

Conte para seu filho (a) a história sobre a obra de Joan Miró com o nome 

de MULHER E PÁSSARO I, e que iremos trabalhar a releitura durante essa 

semana. Segue link e foto da escultura. 

 

https://www.flickr.com/photos/fsergio/486064851 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 09/ 09 /20      SEMANA: 2 

PROFESSORES: FRANCISCA, JAHINE, MARIA DE LOURDES, 
ROBERTA, SELMA E VANUSA 

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Participar de situações de escuta de textos em 
diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios 
etc.) 
 

https://www.flickr.com/photos/fsergio/486064851

