
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

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

02 PROFESSORA: Adriana TURMA: Jardim I A 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ‘Traços, sons, cores e formas”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ETS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando, produções bidimensionais e 
tridimensionais 

 

CRIANÇA ARTISTA 

Ivan Cruz, artista plástico, nasceu em 1947 no subúrbio do Rio de Janeiro, e brincava 
pelas ruas e seu bairro como toda criança... 

Em suas telas ele retrata: piões, crianças pulando de corda, jogando bola de gude, 
pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais... 

"A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe 
um pedaço no coração”. ( Ivan Cruz ) 

ATIVIDADE: Releitura da obra "Aviãozinho de papel" Ivan Cruz. 

Observe a obra, descreva para o aluno o que há na tela, mostre as cores, as pessoas, o 
que estão fazendo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, confeccione um aviãozinho de papel e brinque com a criança. 

Registro: foto da criança segurando o aviãozinho e breve relato sobre o comportamento 
do aluno durante a atividade.  

http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2015/02/obras-de-ivan-
cruz-brincadeiras-de.html 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/09/2020 
SEMANA: 02 

PROFESSORA: Adriana TURMA: JARDIM I A 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: “Traços, sons, cores e formas” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais 

Criança Artista 

Ivan Cruz baseia seu trabalho na frase que criou: “A criança que não brinca não é feliz, ao 
adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração”.  

Ivan tem como objetivo divulgar o máximo possível esse seu resgate ao lúdico, à 
imaginação, quer incentivar de maneira profunda o desenvolvimento real das nossas 
crianças no feliz mundo das brincadeiras, fugindo dos custos e problemáticas urbanas 
que esse público tanto sofre nos dias atuais, confinadas a playgrounds, ou à frente de 
computadores, celulares, TVs e videogames, desacostumadas ao convívio coletivo e ao 
desenvolvimento motor proporcionado por tais jogos infantis de outrora. 

Atividade: Releitura de obra: Bolhas de Sabão - Ivan Cruz.- Observar a obra abaixo: 

 

https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/ 

Converse com o aluno sobre as cores e as formas geométricas que há na tela. 
Com rolo de papel higiênico vazio, o aluno deverá molhar na tinta guache, e carimbar em 
uma folha de sulfite ou caderno de desenho, formando várias bolhas/círculos coloridos. 
Registro: foto e breve relato sobre o comportamento do aluno durante a atividade.  



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO: Data: 10/09/2020 
Semana: 02 

PROFESSORA: ADRIANA Turma: JARDIM I A 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

 

Criança Artista 

 
Ivan Cruz baseia seu trabalho na frase que criou: 
 
 “A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe 
um pedaço no coração”. -Observe a obra de Ivan Cruz abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Peteca 

 
Mostre a tela para a criança, converse sobre o que as crianças estão fazendo na tela.  
Assistir ao vídeo: https://youtu.be/DlwyF8oGaw , em seguida confeccione a peteca e 
brinque com a criança. 
 
Registro: Por meio de foto com a criança segurando a peteca e um breve relato do 
comportamento durante a atividade. 
 
 

 

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-peteca-i/ 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME DO ALUNO: Data: 11/09/2020 Semana: 02 

 PROFESSORA: Adriana Turma: JARDIM I A 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gestos e movimentos”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de 
seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 

Criança Artista 
ATIVIDADE: Cavalinho de pau 
Ivan Cruz tem como objetivo divulgar o máximo possível esse seu resgate ao lúdico, quer 
incentivar ao máximo o desenvolvimento real das nossas crianças no feliz mundo das 
brincadeiras,  
Ivan Cruz pintou cerca de 250 quadros, retratando mais de 100 brincadeiras distintas e chamou 
essa série de “Brincadeiras de Criança”. Estas obras transformaram-se num projeto, pois passou 
a reunir em suas exposições não só os quadros, mas os brinquedos retratados, oficinas de 
brincadeiras e confecção de brinquedos, contadores de histórias, além de uma ambientação com 
músicas da época, como cantigas de roda… Tudo nascido do sonho, da saudade e da vontade de 
fazer com que todos voltassem a brincar e as crianças de hoje aprendam o verdadeiro espírito 
dessa arte que está sendo deixada de lado. 
Na atividade de hoje vamos construir um dos brinquedos que fez muito sucesso, e que ainda não 
desapareceu, é o cavalinho de pau. Com materiais simples que todos nós temos em casa, como 
garrafa pet e cabo de vassoura são possíveis fazer esse brinquedo tão incrível. 
Assistir ao vídeo: https://youtu.be/3KMGTMkAzlM 
- Observar a obra abaixo: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: foto do aluno brincando e breve relato sobre o comportamento do aluno durante 
a atividade.  


