
 
"De olho na escola" 

- Turno matutino - 
 
No processo de formação e desenvolvimento da criança, a família é a base 
principal. Por esse motivo não podemos deixar você de fora.  
Para que fique "De olho na escola" escolhemos algumas atividades da 
semana de 9/7 a 13/7.  
 Segunda-feira – 9/7 
Natureza e Sociedade: Imagens que falam – Objetivo: Apreciar a pintura de cartões 
pintados com a boca e com os pés - Grupo II (Fátima) 
Matemática: Brincadeiras de criança – Objetivo: Possibilitar experiências com as 
artes plásticas a partir das obras de Ivan Cruz (Vanessa) 
Terça-feira – 10/7 
Natureza e Sociedade: Arte com batata – Objetivo: Despertar a curiosidade e o 
interesse pelo projeto - Grupo III (Paula)  
Natureza e Sociedade: Pintando o sete –Objetivo: Despertar o gosto pela arte - 
Grupo IV (Cristina) 
Quarta-feira – 11/7 
Natureza e Sociedade: Amor por todas as cores – Objetivo: Expor quadros 
confeccionados pelos alunos - Grupo IV (Marília) 
Natureza e Sociedade: Paleta para pintura – Objetivo: Desenvolver uma paleta de 
cores, selecionar os pincéis e conhecer as diversidades de reação da aquarela aos 
diferentes tipos de papel - Grupo III (Margarete) 
Quinta-feira – 12/7 

Natureza e Sociedade: Brincando com Tarsila do Amaral – Objetivo: Estimular a 
arte, trabalhando as concepções artísticas com a obra Abaporu  de Tarsila do 
Amaral- Grupo II (Valéria) 
Sexta-feira – 13/7 
Natureza e Sociedade: Portinari e as brincadeiras de criança – Objetivo: Estimular a 
produção artística, partindo do conhecimento dos quadros de Portinari - Grupo V 
(Ivone) 

 

 

 

 

 

"De olho na escola" 
-Turno vespertino - 

 
No processo de formação e desenvolvimento da criança, a família é a base 
principal. Por esse motivo não podemos deixar você de fora.  
Para que fique "De olho na escola" escolhemos algumas atividades da semana 
de 9/7 a 13/7. 
 Segunda-feira – 9/7 
Natureza e Sociedade: Imagens que falam – Objetivo: Apreciar a pintura de cartões 
pintados com a boca e com os pés - Grupo II (Fátima) 
Terça-feira – 10/7 
Natureza e Sociedade: O peixinho – Objetivo: Trabalhar a arte, com cores, formas 
geométricas e mosaicos na obra do artista plástico Romero Britto -  Grupo II (Valéria) 
Natureza e Sociedade: Misturando cores – Objetivo: Identificar cores primárias e 
secundárias - Grupo III (Cristina) 
 Quarta-feira – 11/7 

Linguagem Oral e Escrita: A canoa virou – Objetivo: Trabalhar o reconhecimento das 
letras dos nomes - Grupo IV (Karina) 
Quinta-feira – 12/7 

Natureza e Sociedade: Luz, câmera, ação! Objetivo: Conhecer a história do cinema - 
Grupo IV (Maura) 
Sexta-feira – 13/7 

Natureza e Sociedade: Os girassóis de Van Gogh – Objetivo: Trabalhar a cor amarela, 
sua favorita - Grupo III (Cintia) 
Natureza e Sociedade: A arte de brincar – Objetivo: Estimular a produção artística 
por meio das obras de Ricardo Ferrari - Grupo V (Vanessa) 

Dica da semana: Não fique por fora! 

O que? Teatro - Os Três Porquinhos 

Onde? Teatro Gil Santana no Qattro Gastronomia&Cultura 

Quando? Sábado, 14 de junho, às 15h 

 

 
 

  

  
 


