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Queridos responsáveis! 

Durante esta semana, iremos trabalhar com o tema “Jogos e brincadeiras”. 

Trabalharemos com as obras do artista plástico Ivan Cruz, da sua coletânea 

“Brincadeiras de criança”. Segundo o autor citado, “a criança que não brinca 

não é feliz, ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no 

coração.” Portanto, o brincar é essencial para o desenvolvimento da 

aprendizagem da criança que aprende de uma forma lúdica e prazerosa. 

Ivan Cruz nasceu em 1947, no subúrbio do Rio de Janeiro, e brincava pelas 

suas do seu bairro com toda criança. Em 1990, ele pintou seus primeiros 

quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas brincadeiras.  

1990 até hoje, Ivan Cruz pintou cerca de 600 quadros retratando mais de 100 

brincadeiras distintas e chamou essa série de “Brincadeiras de crianças”. 

Dentre essas obras, iremos trabalhar com as obras: Avião de papel, Pulando 

corda, Rolando Bambolê e Telefone de lata. 

Desenvolvimento: 

1º momento: 

Inicialmente, mostre para a criança o vídeo com a música “Aquarela” - 

Toquinho. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0 

2º Momento: 

https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0


 

Apresente a obra Avião de Papel, de Ivan Cruz, e faça as seguintes perguntas 

para a criança: 

Você sabe descrever que brincadeira está sendo mostrada na obra? 

Você já brincou dessa brincadeira? 

Saberia confeccionar um avião de papel? 

3º Momento: 

Com a ajuda do responsável, confeccione um avião de papel com dobradura e 

faça a releitura da obra, registrado através de fotografia, o momento em que a 

criança esteja brincando com o aviãozinho. 

Segue o link do passo a passo da confecção do aviãozinho: 

https://www.youtube.com/watch?v=RXZ3UunoCwQ 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 

vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 

página do facebook “Educa Ribeir@o”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 
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