
 
 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Tendo como inspiração as brincadeiras apresentadas nas pinturas de Ivan 

Cruz, o responsável deverá escolher um lugar aconchegante da sua casa e 

convidar a criança a brincar de ciranda de roda, pegando na mão da criança 

abrindo uma roda. Cante com ela algumas cantigas infantis, como ciranda- 

cirandinha e outras, no decorrer da brincadeira podem tirar fotos e postar no 

grupo dos pais no facebook. 

 

https://images.app.goo.gl/g1HzEBEtsAfc3kgh9 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO DATA:11/09/2020 SEMANA: 2 
PROFESSORES; ADRIANA, CÉLIA, HELENA, IRANI, MARIA E 
VIVIANE.  

TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Movimentar as partes do corpo para exprimir 
corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

https://images.app.goo.gl/g1HzEBEtsAfc3kgh9


 
 

 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

O responsável preparará um lugar com materiais a serem utilizados, para 

elaboração da atividade de arte do artista plástico inusitado Vik Muniz, poderá 

usar diversos tipos de materiais como sucatas e grãos, papel picado, areia e 

outros materiais. 

 O responsável desenhará um peixe ou beija-flor a preferência da criança, 

e junto com a crianças montará um quadro fazendo uma releitura do artista 

proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:    11/ 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: Manipular materiais diversos e variados para comparar as 
diferenças e semelhanças entre eles. 



 
 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA. 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

BRINQUEDOS, OBJETOS E CORES. 

Apresente a obra do Gustavo Rosa, o brinquedo, explorando a imagem e 

as cores.  

Peça para a criança pegar seus brinquedos, e escolher o brinquedo que 

mais gosta, em seguida reproduza a obra tirando uma foto. Releitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 

11/09/2020 
SEMANA: 2  

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

TURMA: Berçário IC 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e Imaginação.                        

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 
apontando-os a pedido do adulto leitor. 



 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 11/09 /2020   SEMANA: 2 

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

VANDERLÂNIA 

TURMA: Berçário 1 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós                                      

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 

explorar materiais objetos e brinquedos. 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

RELEITURA COM MATERIAL NÃO ESTRUTURADO. 

A mamãe, o papai ou adulto responsável pela criança, irão fazer juntos a 

releitura da tela, da série Gatos, do artista plástico Gustavo Rosa. Para a 

atividade, será utilizado uma caixa de sapato ou qualquer outra caixa, folha de 

sulfite, jornal ou qualquer outro papel, canetinha, tesoura e cola. 

 Separado o material, deixe que a criança explore todo o material, exceto, 

tesoura e explique o que irão fazer juntos. Comece fazendo um corte ao meio da 

caixa, fazendo uma meia lua para demarcar as patas do gatinho, cubra a caixa, 

e, na folha de sulfite, desenhar o rostinho do gato, recortar e colar na caixa. Ao 

término da atividade, fotografar a criança com a sua mais nova obra de arte. 

 

Artistas plástico Gustavo Rosa 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Hoje vamos fazer arte. As garrafinhas deverão ser pintadas com a tinta 

caseira e os rolinhos também e também poderão colar pedaços de papéis 

coloridos, poderão utilizar a massinha para fazer a obra tridimensional, pedindo 

para a criança fazer rolinhos com a massinha.  

Abaixo algumas sugestões para finalizar a escultura tão linda chamada 

MULHER E PÁSSARO I de Joan Miró. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 11/ 09 /20      SEMANA: 2 

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

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

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


