
 

  

 

 

 

 

 

BERÇÁRIO IA 

QUARTA-FEIRA 11/08 

ARTISTAS BRASILEIROS 

Sem dúvidas, a infância é uma das fases mais 
importantes da vida de uma pessoa, pois é nesse 
momento que se constrói a base para todos os 
outros aprendizados. Por isso, os professores e 
a família devem estimular o lado artístico das 
crianças, colaborando para o desenvolvimento 
de habilidades, autonomia e pensamento. Para 
tal vamos apresentar VINICIUS DE MORAES 
que foi um poeta, dramaturgo, escritor, 
compositor e diplomata brasileiro.  A produção 
infantil do poeta é bastante conhecida do público 
brasileiro. Na década de 50 ele escreveu alguns 
poemas para crianças, baseados na história 
bíblica da arca de Noé. 
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Atividade: vamos exibir 
um poema do artista para 
criança, escolha um local 
tranquilo da sua casa 
onde a criança possa se 
concentrar no vídeo. Um 
dos aspectos mais 
notáveis nesse tipo de 
texto é a repetição de 
sons, em rimas, que 

conferem ritmo e musicalidade ao texto. 
Fazendo com que a criança adquira interesse 
por esse tipo de texto. O PATO. 
 
Link: https://youtu.be/CmEjwZMR1E4  
Recurso: aparelho de mídia. 
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BERÇÁRIO I B 

11 de agosto – Quarta-feira 
Vamos brincar de ser artista? Por meio 

da arte, é possível aprender, adquirir novas 

habilidades, enxergar diferentes perspectivas 

e sensações e descobrir novas formas de 

colocar o artista que existe em cada um de 

nós. Desse modo, muito importante incentivar 

desde pequenos.  

 

 



 

ATIVIDADE: Nessa atividade, propomos que 

a criança participe com a supervisão de um 

adulto, utilizando uma folha de papel ou papelão, 

giz de cera ou objeto riscante, deixe-a desenhar 

livremente colocando sua sensibilidade, por meio 

do desenho, estimulando a criatividade e gosto 

pela arte. Após esse momento coloque a obra da 

criança em exposição colado em algum lugar da 

residência para os familiares apreciar. 

 

RECURSOS:  Papel colorido ou papelão, 

giz de cera ou objeto riscante. 

 


