
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 24 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata e Tereza / Francisca, Goreti, Mirian, 
Najara, Rosângela e Luci Ana.  

 
Data: 30/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós. 

                                          

TEMÁTICA: CRIANÇA ARTISTA 

“A criança na educação infantil explora os sentidos em tudo que faz. Através da realização de atividades 
artísticas ela desenvolve sentimento, auto estima, capacidade de representar o simbólico. A arte pode ir 

além de uma atividade prática e precisa ser compreendida como um processo que envolve sentimentos e 
emoções.” (www.feevale.br) 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Durante essa semana estaremos apresentando a biografia e algumas obras do Artista 
Plástico Ivan Cruz. No primeiro momento escolha um lugar aconchegante da casa, coloque 
a criança sentada ao seu lado ou no colo e convide a criança para que juntos assistam ao 
vídeo “Ivan Cruz - Brincadeiras de Crianças”. E enquanto assistem ao vídeo, o adulto 
deverá apresentar as brincadeiras que estão no vídeo, nomeando cada uma para a criança. 
No segundo momento o responsável deverá escolher uma brincadeira e junto com a criança 
proporcione um momento prazeroso e divirtam-se bastante. 
 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=K941l9w4Hy4 

  

                                   

 

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

como foi o momento da atividade. 

http://www.feevale.br/
https://www.youtube.com/watch?v=K941l9w4Hy4


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 24 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane,                                                   
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane Narcisio, 
Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia. 

 

Data: 30/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA PÁTRIA 

 

ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE: 

Para iniciarmos nossa atividade de hoje o responsável irá preparar um ambiente bem 
aconchegante e assistir juntamente com a criança ao vídeo “Independência do Brasil / 
Semana da pátria para Educação Infantil”.  Depois confeccionarão juntos a bandeira do 
Brasil. Podem utilizar uma folha de sulfite, papelão ou papéis que tenham disponíveis em 
casa e lápis de cor, giz de cera ou tinta guache nas cores verde, amarela, azul e branco. 
Incentive a criança a falar as cores e as formas geométricas e auxilie a criança no desenho. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGCTvGDz310 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGCTvGDz310

