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Fase I 

Aos educandos e suas famílias, 

  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar 

continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizamos atividades 

específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II). 

 Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em 

cadernos ou folhas avulsas. Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os 

materiais e as atividades realizadas neste período. Todas as atividades 

são baseadas em conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas.  

Brincar faz parte da rotina da criança, ao longo do ano letivo eles 

demonstram suas preferências e embora sempre apresentemos novas 

brincadeiras, tem sempre aquelas que pedem para repetir com mais 

frequência. Estimula o desenvolvimento emocional, cognitivo, motor, criativo e 

social da criança. 

ARTE E BRINCADEIRAS: IVAN CRUZ 

“A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança 

não brincou, falta-lhe um pedaço no coração.” 

Ivan Cruz 

Arte é tudo aquilo que expressa à relação do homem com o mundo. Em 

suas diversas linguagens contribui com o desenvolvimento das capacidades de 

expressão, comunicação e construção de saberes na educação infantil. As 

crianças aprendem pelos sentidos, cotidianamente exploram as cores, os 

aromas, as texturas, as formas, os sabores até alcançar a representação do 

simbólico.   

A escolha do artista plástico Ivan Cruz ocorreu pela possibilidade de 

aproximar a arte da vida real.  Suas obras são dedicadas ao universo lúdico e 

nos inspiram a inúmeras possibilidades do brincar. As obras retratam um 



contexto conhecido pelas crianças, uma arte espontânea que retrata os 

brinquedos e as brincadeiras.  

Conhecer o artista Ivan Cruz e valorizar as brincadeiras por meio da arte 

favorece o desenvolvimento integral da criança. Por esta razão essa semana 

iremos aprender muito sobre o artista e suas obras, da melhor forma, brincando 

muito!!! 

Vocês não vão acreditar!!! 

A professora Cristiane, mandou um recadinho para o Ivan Cruz, sobre a 

nossa escola e nossas atividades, mesmo ele sendo uma pessoa muito 

ocupada, ele mandou um vídeo com um recadinho muito lindo para vocês. 

Iremos colocar o vídeo no grupo do whatsapp e no facebook da escola para 

vocês verem. A professora Cris também fez um vídeo apresentando o Ivan 

Cruz pra vocês.  

Aproveitem e divirtam-se bastante!!! 

Esse é o artista Ivan Cruz 

 

          Ele nasceu em 1947, nos subúrbios do Rio de Janeiro. Brincava pelas 

ruas de seu bairro como toda criança. Apesar de amar Arte, seguiu estudando 

Direito, no entanto continuou sua paixão pela arte e decidiu fazer Faculdade 

Belas Artes. 



       Suas obras retratam e resgatam as brincadeiras infantis, tais como: pião, 

boneca, carrinho, bola, bolinha de gude amarelinha, barquinho, ioiô etc. 

Chamou essa série de quadros de “Brincadeiras de Criança”. Por meio da Arte 

ele mostra o quanto à brincadeira é importante para o desenvolvimento das 

crianças. 

        

Obra: Aviãozinho de papel 

 

Fonte da imagem:https://www.ivancruz.com.br/galeria?lightbox=dataItem-itaw20en 

 

Hoje você vai convidar a sua família para um aprendizado compartilhado 

a quatro mãos. Peça a um adulto para desenhar a obra e depois para lhe 

auxiliar com a pintura. 

      A obra que vamos representar é do artista brasileiro Ivan Cruz que 

retrata as brincadeiras das crianças através da arte. 

     Vamos reproduzir a obra Aviãozinho de papel utilizando a técnica de pintura 

com sal. É muito fácil e divertido. Estão preparados? 



Você vai precisar de: 

 

 Pincel 

 Lápis grafite 

 Folha de sulfite ou caderno de desenho 

 Cola liquida 

 Tinta nas cores: amarela, verde, vermelho e azul 

 Água 

 Potinhos para misturar a tinta na água 

 Sal 

       

Coloque o material em um local onde a criança possa observar o que há de 

disponível para realizar a atividade. Converse sobre os materiais e explique 

que você vai fazer o desenho e ela colorir. Um trabalho de equipe! 

      Essa técnica deverá ser feita por etapas. Convide a criança para participar 

de todo o processo. 

 

Com o lápis grafite faça o desenho da obra na folha. 

Pegue a cola e passe por cima da marcação do desenho. 

Jogue o sal em cima da cola e retire o excesso. É importante que fique 

um contorno bem grosso. 

Coloque um pouquinho de água nos potes e em cada pote dilua a tinta 

de uma cor. 

Molhe o pincel na tinta diluída e aos poucos vá encostando ao sal, 

tingindo o desenho. 

     Durante a realização das etapas pergunte as crianças: Pra onde esse 

avião poderia nos levar? Acolha e registre as hipóteses das crianças e depois 

reescreva na folha as respostas que elas deram. 



 

Imagens do acervo pessoal da professora Mayara Reis 
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OBRA: BOLINHA DE SABÃO 

 

Fonte da imagem: https://www.ivancruz.com.br/galeria?lightbox=dataItem-itavjzrn 

Hoje vamos trabalhar com a obra Bolinha de Sabão. Observe bem a 

imagem e converse com alguém da sua família sobre esta obra de Ivan Cruz. 

Aqui vão algumas sugestões para você pensar e conversar: 

 O que você achou desta obra? Gostou? 

 Você já brincou de bolinha de sabão?  

 Veja quantas cores o artista usou. Você consegue falar o nome destas 

cores? Se não lembrar, peça ajuda de alguém na sua casa. 

Agora que já observou bem a obra, vamos cantar uma música que fala 

sobre esta brincadeira? Já cantamos uma música, na 1ª semana que ficaram 

em casa, Bolinha de sabão do Palavra Cantada, você lembra? Acho que não, 

já faz muito tempo... Hoje vamos aprender uma outra música que se chama 

Bolinha de Sabão e é da Turma do Pula Pula. Você pode acessar este link para 

ouvir a música https://www.youtube.com/watch?v=9_mmOig_5CI 

Se não conseguir acessar, não tem problema, aqui está a letra da música 

para alguém ler para você. Usem a imaginação e criem um ritmo! 

 



BOLINHA DE SABÃO  

Pousa aqui na minha mão 

Eu vou pegar você 

Nem que seja de avião 

Bola, bolinha, bolão 

Ploc, ploc, ploc 

Não vá embora, não 

Bola, bolinha, bolão 

Ploc, ploc, ploc 

Não estoura, não 

Voa longe pelo ar 

Sobe até chegar no céu 

Aonde o vento te levar 

Eu vou correr atrás 

E vou te pegar 

Cantem a música quantas vezes quiserem!  

Para essa brincadeira ficar ainda mais legal, vamos preparar uma receita 

de bolinha de sabão. 

Vamos precisar de: 

 1 garrafa pet com tampa 

 1 funil 

 300 ml de água 

 1 colher de açúcar 

 80 ml de detergente 

Coloque a água na garrafa, acrescente o detergente e com a ajuda de um 

funil acrescente o açúcar, feche a garrafa e misture devagar para não fazer 

muita espuma.  



O açúcar vai deixar as bolhas mais resistentes, maiores e ficarão mais 

tempo no ar. 

Guarde essa mistura por dois dias, para o açúcar reagir com o detergente. 

Após dois dias, coloque a mistura em um recipiente largo, para poder fazer 

as bolhas. 

Para fazer as bolhas você pode usar um canudo, mas não se preocupe se 

não tiver o canudo, pode ser qualquer outro objeto que tenha em casa com um 

buraco no meio, como exemplo: abridor de lata, o cano de uma caneta, a rosca 

de uma mamadeira, pode aproveitar o miolo de uma fita adesiva quando 

acabar etc. Quanto maior o buraco do objeto for, maior será sua bolha.  

Mas atenção!!! Se for usar o canudo, você deve soprar porque se sugar, 

pode engolir essa mistura e isso não vai ser nada bom. 

Para entenderem melhor, como fazer esta receita, e, depois, como brincar, 

assistam aos vídeos que a professora Renata enviou explicando tudinho. 

Pronto, agora é só se divertir fazendo muitas bolinhas de sabão, tentando 

estourar, correndo atrás para pegá-las ou protegê-las para não cair no chão, 

com certeza a diversão está garantida. 

 

OBRA: REPRESA E BARQUINHO DE PAPEL 

 



Fonte da imagem: https://www.ivancruz.com.br/galeria?lightbox=dataItem-itaw20en 

Reúna a família e converse sobre as brincadeiras que as crianças 

conhecem e depois a família relata o que elas brincavam quando eram 

crianças e as mais preferidas.  

Apresente a obra e vai perguntando para criança o que ela vê na 

imagem, a deixe falar tudo que está observando. 

 Qual é a brincadeira que as crianças estão brincando? 

 Vocês já brincaram de barquinho? 

Hoje vamos confeccionar um barquinho e brincar com a sua família.  

 

Imagens do acervo pessoal da Professora Cristiane Carvalho 

Você vai precisar de: 

 Garrafinhas pet (pitchulinha, ou garrafas de água pequena, tampas de 

pote de maionese, de requeijão etc) 

 Retalhos de papéis ou evas coloridos (se não tiver pode ser folha de 

sulfite pintada) para fazer as bandeirinhas 

 Cola, fita crepe ou durex  

 Massinha para modelar ou cola quente 

 Palitos de dente para colocar a bandeirinha  

Como fazer: 



Peça para um adulto cortar o fundo da garrafa ou pegue a tampa do 

requeijão. Se quiser decore seu barquinho com tinta, cola colorida, pedaços de 

papel colado dentro.  

Cole a bandeirinha no palito de dente.  

Para manter a bandeirinha em pé no barquinho, peça auxílio de um adulto, 

pode colocar um pingo de cola quente, fita adesiva ou colocar um pedacinho de 

massinha para modelar no meio da tampa ou fundo da garrafa. 

Depois de pronto pegue uma bacia ou vasilha com água e coloque os 

barquinhos que você fez e brinque, pode ir soprando pra ele ir navegando de 

um lado para o outro pode fazer uma competição com alguém da sua família. 

 

 

Imagens do acervo pessoal da Professora Cristiane Carvalho 

Depois registre essa atividade, desenhando esse momento numa folha 

de sulfite, tirem fotos de vocês brincando, enviem no Whatsapp para as 

professoras e amigos verem suas obras de arte. 

Essa semana também temos as dicas das nossas fonoaudiólogas! 



 

Estamos vivendo um momento muito 

diferente do que era a nossa rotina, 

nossa vida mudou, nossos filhos estão 

em casa o tempo todo. 

O que você tem feito nestes 

momentos que você está junto com 

seus filhos? Vocês gostam de cantar, 

dançar, conversar, brincar? 
 

 
 

 

O ser humano vive em grupos e essa 

convivência com o outro gera trocas 

de informações, ideias, afetos, regras 

de boa convivência. 

Para as crianças os vínculos 

desenvolvidos com seus familiares são 

fundamentais para seu 

desenvolvimento integral. 

 

Vamos conversar sobre  

brincar e cantar? 
Você sabia que a brincadeira e a 

música são muito importantes para o 

desenvolvimento da criança? 

Você lembra quais eram as 

brincadeiras que você gostava quando 

era criança? Que tal ensinar estas 

brincadeiras para seu filho? 

  

 
 

E quais músicas você gostava de cantar 

quando era criança? Você já cantou estas 

músicas com seu filho? 

Temos uma sugestão. Você conhece a 

música “Caranguejo”? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta música somos convidados a fazer 

som com o nosso corpo.  

Além do som que nossa voz produz, nosso 

corpo é capaz de produzir muitos outros 

sons: batida de palmas, estalo dos dedos, 

vibração dos lábios, estalo dos lábios, estalo 

de língua, assobio. E com estes sons 

podemos acompanhar as músicas e brincar.  
Andréa Bassanello 
Célia Ferrari 
Susana Francischetti Garcia 
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico 

Dicas de Comunicação para Crianças 
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Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré 

Palma, palma, palma 

Pé, pé, pé 

Roda, roda, roda 

Caranguejo peixe é. 
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