
 
 

 

 

 

TEMA:CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Organize um espaço aconchegante e convide a criança para ajudar a 

construir o telefone sem fio, no qual o responsável irá amarrar com o barbante 

os dois objetos escolhidos para fazer o telefone, pode ser potes de Iogurte, latas 

ou outro objeto que tiver em casa.  

Depois de pronto o adulto deverá convidar a criança para brincar. Durante 

a brincadeira, poderá tirar fotos e postar no grupo dos pais no facebook. 

https://images.app.goo.gl/HzRoTk7oTkeTnWuP8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PROFESSORES; ADRIANA, CÉLIA, HELENA, IRANI, MARIA E 
VIVIANE.  

TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças 
e nos adultos. 

https://images.app.goo.gl/HzRoTk7oTkeTnWuP8


 
 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

 

Em uma mesa forrada com papel, o adulto prepara três potes (pode ser 

bisnagas para catchup ou outro pote que estiver em casa. 

  Em um pote o adulto irá colocar   leite condensado misturado com 

cobertura de morango (cobertura para sorvete), no outro pote leite condensado, 

no terceiro leite condensado com chocolate. Os ingredientes podem ser 

substituído por pasta de amendoim, doce de leite, bananinha, brigadeiro  ou 

qualquer outro ingrediente comestível que tiver em casa. 

 O adulto deve auxiliar a criança a fazer bolinhas com a massinha de 

doces,  cada uma de acordo com a sua imaginação. Em seguida faça um 

desenho em uma folha de papel e a criança com auxílio do adulto ira decorar o 

desenho com as bolinhas preparadas.de doces 

Depois é só comer essa deliciosa obra de arte com bolinhas!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:    10/ 09/20      SEMANA: 2 

PROFESSORES:    LUCI ANA, FRANCISCA, ROSANGELA, DELZI, 
MIRIAM, VALDINEIA, E VALCICLEIDE 

TURMA: 
Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gesto e Movimento                   

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1ET02) 
Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover, 
etc.) na interação com o mundo físico. 



 
 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Trabalhando objetos e cores. 

Apresente a criança as cores, verde, amarelo e azul, que são as cores 

da bandeira do Brasil, e junto com a criança explore essas cores em objetos ou 

figuras. Após a apresentação das cores, pinte o tucano da obra do Gustavo 

Rosa usando essas mesmas cores.  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 
10/09/2020 

SEMANA: 2 

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

TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores.                             

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráfica, em diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas. 



 
 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

  

Estratégia de Aprendizagem: 

Releitura da Tela “Melancia sobre mesa marrom" 

Os pais ou responsáveis irão utilizar pratos de papelão cortados ao meio 

que se transformarão em fatia de melancia, usando pincel e guache na pintura 

da obra de arte. Inspirada na pintura Melancia, de Gustavo Rosa. 

Adaptações necessárias caso não tenham os materiais para a 

confecção da fatia: 

. Giz de cera para pintura 

. Papelão de caixa para a fatia 

. Tampa de panela para o formato da fatia. 

Gustavo Rosa – Tela – Melancia sobre mesa marrom. 

Lembre-se de registrar esse momento prazeroso com seu filho e nos envie 

para que possamos compartilhar o desenvolvimento do seu filho. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 10/09/ 2020   SEMANA: 2 

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

TURMA: Berçário 1D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas.  



 
 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de Aprendizagem: 

Hoje será preparada a massinha e a tinta caseira (receitas nos links 
abaixo).  

Podem separar rolinhos de papel e garrafinhas de bebida láctea 
fermentada, garrafas de iogurte liquido para amanhã. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ 
 

Abaixo duas sugestões de releitura uma com material não estruturado e 
com massinha caseira, para serem feitas amanhã. 

 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  
NOME DO ALUNO DATA: 10/ 09 /20      SEMANA: 2 

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

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 
misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9fou9hnVI
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ

