
EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase II 

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 

Sabemos que atualmente nossas crianças não brincam mais como 

antigamente. Existem vários fatores que os impedem como o uso constante da 

tecnologia, perigos que a rua pode trazer entre outros. Sabendo disso, em 

consonância com a BNCC traremos às crianças a oportunidade de resgatar 

esses momentos tão lúdicos e prazerosos junto as suas famílias por meio 

dessas atividades. 

Pensando também que na educação infantil a criança se expressa de 

várias formas, e uma delas é a arte, (com desenhos, pinturas, esculturas etc.) e 



por meio dessa linguagem, percebemos grandes possibilidades que a criança 

tem de ver o mundo de uma nova maneira e construir um novo olhar mais 

criativo.  

A arte do Ivan Cruz, pode proporcionar esse novo olhar, estimulando a 

sensibilidade, criatividade, senso critico, autoexpressão etc, além de 

desenvolver habilidades motoras de corpo e movimento por causa das 

brincadeiras propostas. 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 

 



Ivan Cruz é um artista plástico nascido na cidade do Rio de Janeiro no 

ano de 1947. Formou-se em direito em 1970, porém sua grande paixão eram 

as artes plásticas, os quadros e as pinturas. 

Apesar de sua formação se dividia entre as funções artísticas e o ofício 

de advogado, até que em 1986, se dedicou integralmente as artes plásticas. 

Em meados de 1990, retratou em sua obra temas da sua velha infância, 

que o levou a expor seus quadros em um evento em Portugal. Em suas 

pinturas apresentava as brincadeiras de que ele gostava quando criança. Daí 

desponta a característica de suas obras. Em seus traços sempre resgatando as 

brincadeiras infantis como: bola de gude, amarelinha, pula corda, piões, pipas, 

entre outras. Ele organizou em série suas obras, denominada de “Brincadeiras 

de Criança” o tornando famoso em exposições e até virando projetos. 

Ivan Cruz já pintou ao todo mais de quinhentas obras de arte, e mais de 

cem de brincadeiras foram representadas em suas telas. Veja abaixo algumas 

de suas obras: 

 



 

RELEITURA DA OBRA: AMARELINHA E BONECA 

OBRA: AMARELINHA E BONECA 

 

Fonte da imagem: https://ahistoria.com.br/biografia-de-ivan-cruz/ 

 

Olá criança, a atividade de hoje será bem divertida, você já conhecia o 

pintor Ivan Cruz? Se não conhecia agora já sabe um pouquinho sobre a vida 

desse artista que pinta quadros tão maravilhosos e parecidos com o dia-a-dia 

das crianças! 

Você sabe o que é uma releitura de uma obra?  

Releitura é uma criação de uma nova obra, tendo como base uma outra 

obra de arte, ou seja, através do quadro abaixo que se chama “Amarelinha e 

Boneca”, você fará a pintura, mas com seu toque especial, usando a sua 

criatividade. 

De que forma? 

Pegue as tintas guaches que foram no kit do aluno, vá até o banheiro ou 

qualquer área que tenha azulejo em sua a casa e que possa sujar no momento 

da sua criação, e pinte o quadro “Amarelinho e Boneca”, mas não se esqueça 



sempre do seu jeitinho use a imaginação e criatividade a obra é sua! A gente 

sempre faz isso na escola, lembra? 

Olhe bem para o quadro do pintor Ivan Cruz que está anexado logo a 

cima, e diga o que as crianças estão fazendo. Você já brincou de amarelinha? 

Gosta? Sim ou Não? Por quê? Depois que observou todos os detalhes e 

respondeu a todas as perguntas chegou a hora de colocar a mão na massa! 

Pinte! Inspire-se!  

Se não houver nenhuma disponibilidade de se utilizar o azulejo, não tem 

problema, faça em uma folha, o importante é fazer. Ah e não se esqueçam, 

tirem bastante fotos e mandem nos grupos de WhatsApp da sua sala. 

Divirtam-se! 

 

BARQUINHO DE PAPEL 

 

Fonte da imagem: http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-barquinho-

de-papel-i/ 



Hoje vamos fazer um barquinho de papel, igual o da obra do Ivan Cruz. 

Essa brincadeira é muito divertida, pois você pode brincar no tanque, bacia, ou 

até mesmo em um balde com água, junto com alguém que esteja com você em 

casa. 

Então vamos lá! 

 

Você vai precisar de: 

 Folha de sulfite, folha de caderno, jornal, revista ou panfleto. 

 

Como fazer: 

Caso não consiga peça para um adulto te ajudar a fazer o barquinho de 

papel. 

1-Dobre a folha ao meio 

 

Imagens do acervo pessoal da professora Andrea Rocha 

 

2- Baixe as pontas de cima até ao centro do papel.  

 



3-Levante a aba de baixo e dobre. Dê a volta ao papel e faça o mesmo do 

outro lado. 

 

 

4-Dobre as pontas para baixo e, posteriormente, gire a folha e faça o mesmo 

com as outras duas pontas. 

 

 

5-Dobre novamente, conforme a imagem. 

 



6-Levante a ponta de baixo até tocar na parte de cima e dobre. 

 

 

7-Vire e faça o mesmo com a outra ponta. 

 

 

8-Coloque os dedos na concavidade e dobre novamente. 

 

 



9- Pegue o papel pelas duas pontas de cima e abra até que saia o barco. 

 

  O barquinho está pronto para brincar e se divertir! 

Você pode brincar com seu barquinho em cima da cama, sofá, tapete 

etc, imaginando que está em um rio ou oceano, mas se tiver um dia gostoso de 

sol pega um balde ou bacia, coloque água e brinque com seu barquinho. Tire 

uma linda foto e coloque no grupo do whatsapp da nossa escola. 

 

OBRA: VÁRIAS BRINCADEIRAS 

 

Fonte da imagem: https://www.ivancruz.com.br/galeria 

 



Nesta semana conhecemos algumas obras do artista plástico Ivan 

Cruz, ele tem suas obras em suas redes sociais, como o instagram e 

facebook ou no site https://www.ivancruz.com.br/, onde vocês podem olhar 

outras obras e conhecer mais sobre ele. 

 

     Várias Brincadeiras é uma obra que mostra a diversidade de brincadeiras 

existente em nosso país. Tem várias brincadeiras que já fizemos na escola e 

neste período de quarentena, também construímos alguns brinquedos que 

aparecem na obra do Ivan Cruz.  

 

     Agora observe bem o quadro 

Circule as brincadeiras que você já fez. 

 Quantas brincadeiras já conhecem? 

 E a sua família, quais eles conhecem? 

 Quais brincadeiras você não conhece? 

 Tem alguma que você gostaria de aprender? 

Converse com sua família e mande no grupo da sala, as que vocês querem 

aprender, podemos realizá-las nas próximas aulas. 

Agora vamos lá!!!!! 

Escolha uma brincadeira que tem na obra e brinque bastante, chame seus 

familiares para brincar com você, vai ficar mais divertido! Agora iremos fazer 

igual ao Ivan Cruz, peguem o caderno de desenho ou folha de sulfite e façam 

um desenho bem bonito da brincadeira que escolheu. Para fazer seu desenho 

depois use o lápis de escrever (grafite) depois contorne com a canetinha e 

pinte com seus lápis de cores. 

Se possível mande uma foto. Se não for possível, deixe seu desenho 

guardado, e quando tudo isso passar e voltar às aulas, poderemos fazer uma 

exposição de obras de arte na sala de aula com todos os desenhos da turma. 

 

Se cuidem e até a próxima!!! 

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 
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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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