
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA RACHEL DE QUEIROZ 
 Praça Buriti 20 –Jd. Sta Terezinha – Diadema / SP – CEP: 09931-250 

 Fone/Fax: (11) 4091-8699 
 E-mail: emeb.rachelqueiroz@diadema.sp.gov.br: 

 
 

TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

 

Aos Educandos e Familiares, 

Aqui na escola as crianças, aprendem através de vivências e brincadeiras. Essas 

aprendizagens acontecem em diferentes momentos da rotina: na hora de escovar os 

dentes, na hora das refeições, na realização de brincadeiras e jogos, sempre 

pensando no desenvolvimento da autonomia dos pequenos. 

Ninguém conhece melhor a criança que vocês, em casa, usem da experiência do seu 

dia a dia quando for realizar as atividades com eles. Respeite o tempo e ritmo de sua 

criança. Deixe-a expressar seus sentimentos, pois para os pequenos também é um 

momento de incertezas.  

Se possível leia, ou conte histórias para as crianças, evite que eles passem muito 

tempo na televisão ou celular! Vamos trazer mais leveza e alegria nesses tempos 

difíceis! Inspire! 

 

Boa Aprendizagem! 

Até Breve! 

 

 



SUGESTÃO DE LEITURA PARA ESTA SEMANA: 

JOGO DE BOLA              

A BELA BOLA 

ROLA: 

A BELA BOLA DO RAUL. 

BOLA AMARELA, 

A DA ARABELA. 

A DO RAUL, 

AZUL. 

ROLA A AMARELA 

E PULA A AZUL. 

A BOLA É MOLE,                                  

É MOLE E ROLA. 

A BOLA É BELA, 

É BELA E PULA. 

É BELA, ROLA E PULA, 

É MOLE, AMARELA, AZUL. 

A DE RAUL É DE ARABELA, 

E A DE ARABELA É DE RAUL. 

  

 CECÍLIA MEIRELES 
 

 

 

 

 



BRINCANDO COM A ARTE 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum curricular), brincando, a criança pode 

expressar conhecer a si e ao outro, resolver conflitos e explorar o ambiente no qual está 

inserida. A criança quando brinca amplia o vocabulário resolve situações conflituosas, 

aprende a dividir os brinquedos entre outros.  

Na escola os professores oferecem diariamente situações de brincadeiras para que as 

crianças possam aprender de forma lúdica e prazerosa. 

Nesta semana, iremos apresentar algumas situações de aprendizagem a partir do brincar 

das obras de arte do artista Ivan Cruz. 

OBJETIVOS:  

- Apreciar e fazer arte;                                                                                                           - 

- Despertar a imaginação; 

- Resgatar de forma lúdica e artística, a história das brincadeiras e os valores sociais, que 

estão sendo esquecidos nos dias atuais; 

CONHECENDO UM POUCO SOBRE IVAN CRUZ      

 

 

Ivan Cruz, artista plástico, nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro, e brincava 

pelas ruas de seu bairro como toda criança… 

Apesar de amante da Arte, enveredou-se pelo caminho do Direito e se formou em 1970, 

mas nunca deixando de lado a pintura, o que mostrou frequentando a Sociedade Brasileira 

de Belas Artes nos anos 60 e visitas constantes ao MAM e ao Museu Nacional de Belas 

Artes. 

Em 1978 troca o sucesso financeiro do Rio pela beleza natural de Cabo Frio: o sol, o mar 

e seus frutos contagiam seu espírito. 

No ano de 1986 resolve abandonar a advocacia e se dedicar integralmente à produção 

artística, e lembra que quando jovem, a primeira pintura que conheceu foi de Portinari em 



sua fase geométrica. A sua preocupação foi sempre com a criação. Sempre acreditou ser 

o ecletismo a sua unidade, querendo sempre criar e não copiar apenas. 

Em 1990, se preparando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz pintou seus primeiros 

quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas brincadeiras. Daí, o primeiro 

quadro da série Brincadeiras de Criança, nasceu na Praça Porto Roça – Cabo Frio, com o 

Título: “Crianças na Praça”. 

Passou a retratar em suas telas: piões, crianças pulando corda, jogando bola de gude, 

pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais… 

De 1990 até hoje, Ivan Cruz pintou mais de 500 quadros, retratando mais de 100 

brincadeiras distintas, e chamou essa série de “Brincadeiras de Criança”, que cresceu de 

tal forma sua expressão e repercussão que se transformou em um projeto, pois passou a 

reunir em suas exposições não só os quadros, mas os brinquedos retratados, oficinas de 

brincadeiras e confecção de brinquedos, contadores de história, além de uma ambientação 

com músicas da época, como cantigas de roda. 

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

falta-lhe um pedaço no coração”. (Ivan Cruz) 

Se possível, assista este pequeno vídeo sobre o Ivan Cruz. 

https://www.youtube.com/watch?v=dTzZ-womdL8 

 

ATIVIDADE I 

BRINCANDO COM BOLA 

Observe com sua criança, esta imagem da obra de arte do Artista Ivan Cruz, depois 

converse com ela sobre as brincadeiras da sua infância. 

                            

JOGANDO BOLA” 2004 

https://www.youtube.com/watch?v=dTzZ-womdL8


ATIVIDADE II 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Ninguém sabe ao certo, quando surgiram as primeiras brincadeiras com bolas, mas tem 

registro desde a antiguidade de brincadeiras com objetos arredondados. Na escola as 

crianças apreciam muito as brincadeiras com bolas, sozinhos ou em grupo. 

Registrando suas descobertas 

Qual (quais) brincadeiras você brincava na sua infância? Se possível brinque com sua 

criança e depois faça um registro sobre esta brincadeira. (Este registro poderá ser através 

de fotografias, colagens, desenho ou escrever o nome da brincadeira). Se possível guarde 

o registro, para compartilhar com os colegas e professoras em breve, na escola. 

 

ATIVIDADE III 

Construindo seu próprio brinquedo 

OBJETIVOS: 

- Trabalhar a ideia da confecção dos seus próprios brinquedos;                  

- Incentivar a reciclagem e mostrar as brincadeiras antiecológicas 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Quando a criança confecciona seu próprio brinquedo ou participa da confecção do 

mesmo, com apoio de um adulto, explora e investiga os diferentes materiais apreciando 

suas transformações, despertando a curiosidade e criatividade. Na escola as oficinas de 

brinquedos com materiais recicláveis acontecem com a participação das famílias. 

Que tal, aproveitar este dia com as crianças, e confeccionar uma bola de meia, para realizar 

suas brincadeiras em casa, reciclando materiais disponíveis. Segue um link de uma bola 

bem fácil de fazer. 

https://youtu.be/uCTXSjLSpvo 

BOLA DE MEIA                                                          

MATERIAIS 

Para fazer esta bola necessita de meias brancas ou coloridas, de papelão, tecido, ou 

outro material que tiver disponível para encher a bola. 

 

https://youtu.be/uCTXSjLSpvo


 

COMO FAZER: 

Pegue numa meia e encha com papelão, tecido. Torça a meia e vire-a do avesso e assim 
sucessivamente até chegar ao fim da meia. Se preferir utilize a tesoura e corte a meia, 
utilizando diversas meias para fazer uma bola. 

Observação: (poderá usar alguma roupa usada como tecido para encher sua bola).  

 

ATIVIDADE IV 

BOLA NO CESTO 

OBJETIVOS: 

- Incentivar a prática de jogos infantis, brincadeiras lúdicas e saudáveis; 

- Estimular a coordenação motora;                                                                                         

- Identificar relações espaciais, (dentro e fora em cima, abaixo entre e do lado).  

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Se possível ouça a cantiga: “Oras Bolas” do grupo Palavra Cantada enquanto joga a bola 

no cesto: Segue abaixo um trecho da música e o link: 

https://youtu.be/CRzN1GYlYWM 

OI OI OI,  

OLHA AQUELA BOLA 
A BOLA PULA BEM NO PÉ,  

NO PÉ DO MENINO 

(Trecho da música Oras Bolas) 

 

Os jogos com bolas, que acontecem na escola, além de propiciar diversão para as crianças 

favorece a construção do conhecimento, pois propõe desafios instigando a criança buscar 

soluções e tomar decisões. 

Esta sugestão de brincadeira com a bola no cesto, poderá ser feita sozinha ou com a 

participação da família. Para brincar você vai precisar de: 

1 bola ( pode ser de meia, papel, plástico. Ou outro objeto que quiser) 

https://youtu.be/CRzN1GYlYWM


1 cesto (ou caixa, balde, ou qualquer objeto) 

 

Como jogar: 

Coloque a cesta em um ponto depois tente acertar a bola no cesto. 

Socializando as Descobertas:  

Que tal fazer um campeonato de Bolas ao Cesto: Peça ajuda para um familiar adulto e 

marque a quantidade de bolas que entraram na cesta e a quantidade de bolas que caíram 

fora da cesta. Use bolinhas, linhas objetos para representar as quantidades. 

BOLA NA CESTA BOLA FORA DA CESTA 
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https://youtu.be/CRzN1GYlYWM 
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