
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 19 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do 
Carmo, Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, 
Eliane, Milene e Sarah. 

 
Data: 26/07/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMA: CRIANDO ARTE 

“Além da capacidade de comunicar sentimentos, a arte também serve como um verdadeiro trampolim para 
o desenvolvimento da criatividade. As iniciativas artísticas, quaisquer que sejam suas naturezas, têm um 
papel importante no desenvolvimento intelectual infantil, intelectual infantil, devido às diversas qualidades 
da prática de atividades artísticas e suas influências na vida do jovem. Isso porque a expressão artística 
tem a ver com imaginação, com a capacidade de enxergar o mundo além do óbvio, de pensar fora da 

caixa e elaborar alternativas para problemas.” (https://novosalunos.com.br/entenda-a-importancia-da-arte-
para-as-criancas/) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Esta semana vamos criar arte. Vocês sabiam que no Brasil existem muitos artistas? E hoje vamos conhecer 

uma artista que se chama Tarsila de Aguiar do Amaral, internacionalmente conhecida como Tarsila do 

Amaral ou simplesmente Tarsila. É considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, 

descrita como “a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista 

em um estilo moderno.  Que tal assistir então duas histórias? 

  

Tarsilinha e as cores: https://www.youtube.com/watch?v=h3PPAorD9pk  

 

Tarsilinha e as formas. https://www.youtube.com/watch?v=SjjYjbsjxF4  

 

Após assistirem as histórias, conversem com a criança sobre o que puderam observar durante as histórias 

e em seguida proponha para a criança criar uma arte bem bonita utilizando as cores e formas que vimos 

nas histórias. Utilize objetos que tenham o formato de círculos, quadrados ou triângulos e suas cores 

favoritas para criar uma linda obra de arte. Não esqueçam de nos mostrar, estaremos ansiosos aguardando. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 

https://novosalunos.com.br/como-estimular-a-criatividade-das-criancas/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://www.youtube.com/watch?v=h3PPAorD9pk
https://www.youtube.com/watch?v=SjjYjbsjxF4


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professores: Carolina Q., Gilmar, Reinaldo, Silvia. 

Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 26/07/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: BRINCANDO COM A MATEMÁTICA, CLASSIFICANDO E 

SERIANDO.  

 

Classificar é separar objetos, pessoas e ideias em categorias de acordo com características percebidas por 

meio de semelhanças ou diferenças. A classificação deve ocorrer de maneira espontânea. Não há resposta 

correta ou errada, todas estarão corretas segundo a lógica de quem está classificando. Podemos seriar 

objetos, numa ordem do maior para o menor, do menor para o maior, do mais grosso para o mais fino, do 

mais fino para o mais grosso, do mais pesado para o mais leve e vice-versa. 

Primeiramente separe pares de meias da mamãe do papai do irmão da criança e misturar tudo. 

Pedir para que a criança encontre os seus respectivos pares separando - as colocando um pregador 

e classificar da mamãe do papai do irmão e assim por diante. Se preferirem podem utilizar tênis, 

chinelos, sapatos, separando e misturando todos. Peçam, para que a criança encontre os pares 

dos calçados e depois os coloque na ordem do mais velho ao mais novo. 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 


