
 
 

 

 

 

 TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

 

Juntamente com a criança os pais mostrarão a obra Flor de Romero Britto, 

observarão as cores e traços após fazer um desenho e pedir para criança fazer 

a releitura colando tampinhas, restos de lã ou linha, canudinhos, papel colorido, 

glitter, feijão, arroz o que tiver disponível. 

 
OBS: Enviar uma foto dessa atividade para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais 

no Facebook. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: ANA CLAYDE, ANA BELLONI, MARIA APARECIDA, 
LUCIANA, MARIZA E MARIA DE LOURDES 

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
abrir (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais.  



 
 

 

 

 TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

 

A arte e uma prática fundamental para o desenvolvimento da criança e 

por meio dela estimulamos a criatividade, a sensibilidade e a imaginação, além 

de iniciarmos a construção da formação cultural dos pequenos. 

Apresente para a criança o rosto da artista Tarsila do Amaral Deixe que 

ela observe   em seguida proponha para ela vestir de qualquer peça de roupa 

vermelha  (uma camiseta ou blusa) construir um cenário em um cantinho da 

casa, pedi para a criança fazer pose e assim fazer o auto retrato da criança  com 

a família 

 

 

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

PROFESSORES: IVANILDE, 
ANA,DINAIR,VANESSA,MIRIAM,MARIA DO CARMO. 

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma.    

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  utilizar materiais variados com possibilidade de 
manipulação (argila, massa de modelar explorando cores , textura ,superfície, planos, 
forma  e volumes ao criar objetos tridimensionais.  



 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

 

 RELEITURA DA OBRA “VENDEDOR DE FRUTA” DE TARSILA DO AMARAL  

 

O responsável deverá escolher um lugar aconchegante em sua casa, e 

apresentar a obra “O vendedor de frutas” para a criança. Dialogue sobre o que 

ela vê, fale sobre as frutas, o quanto são saudáveis. Após tire uma foto de seu 

filho(a) com uma fruta ou uma cesta de frutas, fazendo assim, a releitura da 

artista Tarsila do Amaral. Não esqueça de compartilhar conosco. 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02-sXteq8-

sL1_Bkcr9mEeFu72jKw:1598115592973&source=univ&tbm=isch&q=o+vendedor+de+frutas+ta

rsila&sa=X&ved=2ahUKEwi3oOrBpK_rAhWUILkGHavyA1wQsAR6BAgJEAE&biw=1360&bih=625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  CLAUDIA, ELISABETE, GLAUCE, JULIANA, MARLENE E 
ROSELY 

TURMA: Berçário 2C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02-sXteq8-sL1_Bkcr9mEeFu72jKw:1598115592973&source=univ&tbm=isch&q=o+vendedor+de+frutas+tarsila&sa=X&ved=2ahUKEwi3oOrBpK_rAhWUILkGHavyA1wQsAR6BAgJEAE&biw=1360&bih=625
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02-sXteq8-sL1_Bkcr9mEeFu72jKw:1598115592973&source=univ&tbm=isch&q=o+vendedor+de+frutas+tarsila&sa=X&ved=2ahUKEwi3oOrBpK_rAhWUILkGHavyA1wQsAR6BAgJEAE&biw=1360&bih=625
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02-sXteq8-sL1_Bkcr9mEeFu72jKw:1598115592973&source=univ&tbm=isch&q=o+vendedor+de+frutas+tarsila&sa=X&ved=2ahUKEwi3oOrBpK_rAhWUILkGHavyA1wQsAR6BAgJEAE&biw=1360&bih=625


 
 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 TARSILA DO AMARAL – VENDEDOR DE FRUTAS 

Vamos falar sobre Tarsila do Amaral? Mas que é essa pessoa? Tarsila do 

Amaral é uma artista que nasceu aqui no Brasil, ela faz desenhos lindos, um 

deles é o vendedor de frutas de 1925.Podemos aprender muito com esse 

quadro, frutas, cores, paisagens e até animais! Vamos ver com calma cada um 

deles? Olha só tem uma pessoa vestida com uma blusa azul e um chapéu na 

cabeça, e onde ele esta? Em um barco cheio de frutas, tem abacaxi, melão e 

laranja, muitas laranjas, não podemos esquecer do pássaro, que lindo, e que cor 

é esse pássaro? (espere a resposta) Qual dessas frutas você gosta? (Espere a 

resposta) 

Com as frutas que tiver em casa dê na mão da  para criança para ela 

sentir, a textura (lisa ou áspera) peso (pesada ou leve) cheiro e se possível o 

sabor! Agora que tal nos tirarmos uma foto parecida com essa? Podemos pegar 

uma fruteira, ou uma bacia para fingir ser nosso barco, com as frutas que temos 

em casa, colocamos uma blusa azul, e um chapéu na cabeça! 

E pronto...basta tirar uma linda foto para a nossa releitura ficar pronta. 

Ob 

ra “vendedor de frutas” de Tarsila do Amaral de 1925. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: ANA CAETANO, ELLEN, JULIANA CAFÉ, MARIA 
JOSÉ,  MILENE E REBECCA 

TURMA: Berçário 2 D 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos considerando determinado atributo 
(tamanho, cor, peso, forma, etc.). 


