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Quarta-feira, 04 de novembro de 2020 

 

Título da atividade: De forma em forma.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios (EI02EO02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

É uma honra ter tido como cidadão batataense uma pessoa como o arquiteto urbanista e 

artista plástico Roberto Bergamo, conhecido pela sua arte e colaboração com a 

comunidade em prol da educação, defendia a arte como maneira de desenvolver o 

conceito de cidadania e foi acreditando nisso, que pintou e construiu história. 

Com o estímulo da lembrança das contribuições desse artista e da importância do seu 

trabalho para nossa cidade vamos homenageá-lo fazendo arte. Criando com formas 

geométricas e deixando a imaginação fluir para se expressar através das cores e 

formatos. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de papelão, folha de sulfite ou cartolina, lápis de cor, 

canetinhas, giz de cera, cola e tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Os ambientes com boa iluminação e superfície plana seriam ideias para o 

desenvolvimento da atividade. Indicam-se locais que possuam mesa como a cozinha, 

porém, esteja à vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades.  

 

Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 15 minutos. 

  

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse e confia em sua capacidade para manusear as formas, 

se as nomeia, se interage oralmente no decorrer da atividade, se demonstra habilidade 

motora para realizar a colagem, se relaciona a imagem à forma e posteriormente à figura 

criada. 

   

O que fazer durante? 

Trace e recorte as formas inicialmente demonstrando para a criança o que você está 

criando. Após este primeiro momento mostre as obras do artista Roberto Bergamo e fale 

sobre seu trabalho com mosaico e pintura em azulejos, propondo realizar algo parecido 

em família. Inicialmente explique onde vai cada forma e depois, permita que a criança 

explore à sua maneira realizando a colagem. 

Uma dica interessante para valorizar as criações da criança e os momentos em família, é 

expor as criações em algum cômodo da casa, isso estimula o aspecto criativo na criança. 

*As imagens das obras do arquiteto urbanista e artista plástico homenageado com a 

atividade, serão encaminhadas aos pais/responsáveis por meio do grupo de comunicação 

virtual, junto ao vídeo explicativo da atividade. 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: 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 

 

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

