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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 04/11/2020  

Título da Atividade 02: Conhecendo as personalidades de Batatais (Roberto 

Bérgamo) 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as 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); 

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. (EI02EF09); 

 

Resumo: 

Roberto Bergamo é 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. 

A sua obra mais recente foi o Monumento ao Palhaço Piolin, composto de 14 murais de 

grandes dimensões, instalados em uma praça pública em Ribeirão Preto, em memória do 

grande palhaço brasileiro concluída em dezembro de 2013. Entre estas obras coletivas estão 

mosaicas e pinturas, para escolas públicas, praças, logradouros públicos, estações rodoviárias, 

etc. 

 

Preparação: 

O mosaico é uma técnica milenar, utilizada para decoração ou registro de fatos e lendas. 

Além de sua importância histórica, esta aula pode levar o aluno a conhecer como ocorre a 

formação das imagens televisivas e fotográficas. Nesta atividade a criança irá rasgar e picar 

folhas de revistas velhas em pedaços bem pequenos e coloridos, separando-os, a seguir, por 
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cores e tons iguais, depois, eles devem passar a cola sobre o desenho e preencher os espaços 

com o papel picado.  

 

Materiais: 

1. Folha de sulfite (suporte); 

 2. Lápis preto;  

3. Cola branca; 

4. Pincel para espalhar a cola;  

5. Revistas velhas.  

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

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

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui 

reconhecer as cores das obras? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na coordenação 

motora fina e grossa? 

 

O que fazer durante? 

• Convide a criança para sentar com você, compartilhe a proposta de criar o mosaico, 

usando suportes e materiais diversos.  

• Ajude a criança com os matérias;   

• Explique a importância da personalidade citado no anexo;  

• Atenção redobrada com o manuseio da tesoura; 
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• Para crianças menores, a atividade pode ser uma forma de desenvolver as habilidades 

motoras e a noção de espaço. 

• Além de papel picado, podem ser utilizados grãos, sementes e restos de lápis 

apontados. 

• Seja claro e objetivo; 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas 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/

