
 
 

 

 

TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

 

A família irá assistir um vídeo sobre a vida e obras do famoso artista 

Romero Brito, conversar em seguida sobre tudo que viram no vídeo. 

 
Link de acesso: https://youtu.be/w27ujFbMRfg 

 

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

no Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 08 / 09 / 2020  SEMANA: 2  

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

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas 
filmes ou peças teatrais assistidas, etc. 

https://youtu.be/w27ujFbMRfg


 
 

 

                                                               

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Prepare um ambiente agradável, convide a criança para assistir o vídeo 

conhecendo Tarsila do Amaral, depois converse com seu filho sobre o quadro o 

vendedor de frutas explorando suas cores e os sabores das frutas presentes no 

quadro 

Em seguida converse com a criança sobre as frutas que vocês mais 

gostam. 

Link do vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=Zc66oKk-HmM 

https://www.youtube.com/watch?v=rmtSzslkmcE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 08/09 

/2020      
SEMANA: 2 

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

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala pensamento e imaginação  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02ET01) Dialogar com crianças e adultos expressando 
seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc66oKk-HmM
https://www.youtube.com/watch?v=rmtSzslkmcE


 
 

 

 

 

 TEMA CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: LIVRO TARSILINHA E AS CORES 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O responsável deverá escolher um lugar aconchegante em sua casa, 

acessar o link no seu celular e apresentar a história Tarsilinha e a cores em áudio 

visual para a criança, proporcionando o contato com as obras da artista, levando-

a descobrir as cores usadas para pintar as suas diversas obras. No decorrer da 

leitura dialogue com a criança, sobre as cores, mostre objetos do ambiente que 

tenham as cores correspondente citadas do livro. 

 

Link de acesso: https://youtu.be/mlsBnWV0iPo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 08 / 09 / 2020  SEMANA: 2  

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

TURMA: Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04).   

https://youtu.be/mlsBnWV0iPo


 
 

 

 

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 TARSILA DO AMARAL - ABAPORU 

  Tarsila do Amaral (1886/1973) foi uma pintora e desenhista brasileira. O 

quadro "ABAPORU" pintado em 1928 é sua obra mais conhecida. Junto com os 

escritores Oswald de Andrade e Raul Bopp lançou o movimento 

"ANTROPOFÁGICO", que foi o mais radical de todos os movimentos do período 

Modernista. Tarsila do Amaral nasceu na Fazenda São Bernardo, município de 

Capivari, interior de São Paulo, no dia 1 de setembro de 1886. Era filha de José 

Estanislau do Amaral Filho e Lydia Dias de Aguiar do Amaral tradicional e rica 

família de São Paulo. 

 O adulto deverá mostrar a imagem da obra da autora "Abaporu" (abaixo 

descrita), deixará que a criança observe com atenção e a deixará livre para 

interpretar a imagem, direcionando apenas com questionamentos: O que está 

Vendo? O que esta pessoa está fazendo? O que está pensando? O que está 

sentindo? O adulto também permitirá que a criança faça questionamentos e, em 

seguida a convidará para juntos brincarem de "imitar a arte" que consiste na 

criança tentar fazer a mesma pose do desenho da obra. Vamos tentar? É muito 

divertido! Não se esqueçam de registrar e nos enviar as imagens. 

Links pesquisados: www.multirio.rj.gov.br>leia>reportagens-artigos>reportagens12.. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA: 08 /09 /2020 SEMANA: 2 

PROFESSORES: ANA  CAETANO, ELLEN, JULIANA CAFÉ, MILENE, 
REBECCA 

TURMA: Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:     Escuta, fala pensamento e imaginação.                            

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 


