
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: 

Professor:Adriana Gonçalves de Paula

Campos de Experiência: Corpo Gestos e Movimento

Objetivos de aprendizagem: (EI03CG05)
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

 

 Atividade com sucata para desenvolver a coordenação motora fina

Objetivos: 

_Estimular coordenação motora fina

_Estimular percepção visual 

_Estimular atenção e concentração.

Habilidades trabalhadas: 

Coordenação motora, percepção visual, atenção e concentração.

_Atenção e visual; 

 Recursos Utilizados:  

Sucata (garrafas pet, caixa de papelão

Orientações para o desenvolvimento da atividade

 O aluno deverá rosquear e desenrosquear 
tranquilamente e com atenção.

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Data:31-08-2020 

Adriana Gonçalves de Paula 
Turma: Sala de 
Recursos  

Corpo Gestos e Movimento 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

com sucata para desenvolver a coordenação motora fina 

_Estimular coordenação motora fina 

atenção e concentração. 

Coordenação motora, percepção visual, atenção e concentração. 

caixa de papelão), tesoura e cola. 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

rosquear e desenrosquear as tampas das garrafas por diversas vezes 
tranquilamente e com atenção. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Semana: 

1 

Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

tampas das garrafas por diversas vezes 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Nome do aluno: 

Professor: Adriana Gonçalves de Paula

Campos de Experiência: Corpo,

Objetivo de aprendizagem: (EI03CG05
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas

 

Aprendendo a cortar em diversas direções

Faça riscos em tiras de papel colorido e deixe a criança praticar com tesoura sem ponta, 
conforme a imagem abaixo: 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

Data: 01/09/2020 

Adriana Gonçalves de Paula 
Turma: Sala de 
Recursos – 
Educação Infantil 

Corpo, gesto e movimento 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas

Aprendendo a cortar em diversas direções.  

Faça riscos em tiras de papel colorido e deixe a criança praticar com tesoura sem ponta, 
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Semana:01 

Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Faça riscos em tiras de papel colorido e deixe a criança praticar com tesoura sem ponta, 


