
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta- feira, 04 de novembro de 2020  

Título da atividade: Artistas da nossa cidade: Roberto Bérgamo 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais ( antes, durante e depois) (EI02ET04); 

- Classificar objetos, considerando determinado atributo ( tamanho, peso, cor, forma 

etc.). 

 

 

Resumo:  

Nosso artista da cidade de hoje é Roberto Bergamo, Arquiteto Urbanista e artista 

plástico. 

Iniciou sua carreira restaurando edificações históricas, entre elas a Casa da Cultura de 

Batatais e trabalhando com pintura sacra, onde se destacam as pinturas para o teto da 

Igreja Matriz de Batatais. 

Dedica-se principalmente a produção de obras de arte em espaços públicos, onde 

procura trabalhar e coordenar a participação da comunidade em projetos de inclusão 

social. 

Entre estas obras coletivas estão mosaicos e pinturas, para escolas públicas, praças, 

logradouros públicos, estações rodoviárias, etc.. acreditando sempre que: 

‘’A participação da comunidade na criação do espaço púbico, com foco na arte, é uma 

maneira de desenvolver o conceito de cidadania.’’ 

 

Através dessa breve apresentação sobre o artista, podemos perceber que uns dos seus 

destaques é o mosaico, e é através dele que iremos construir nossa atividade de hoje. 

Para isso, iremos realizar um recorte e colagem utilizando revistas, livros, folhetos etc.  

Vamos lá? 



Disponibilize revistas ou outro material para as crianças e permitam que elas realizem 

os recortes de maneira livre, podendo ser um de cada tamanho e com diversidade de 

imagens, em seguida peça para colarem em uma folha ou outro papel que tenham 

disponíveis em casa, formando um lindo e autêntico mosaico. 

 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Revistas; 

- Cola; 

- Papel comum. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme como chão ou a mesa, para que a criança 

tenha facilidade no manuseio e criação do mosaico. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou concentração durante a atividade? 

- Demonstrou habilidade manual para folhear, rasgar e colar? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre o artista; 

- Disponibilize revistas, livros, folhetos etc. 



- Demonstre para a criança imagens de mosaicos; 

- Auxile-o caso tenha dificuldades. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

