
 
 

 
ESCOLA MUNICIPAL ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: 
Data: 

08/09/2020 

 

Semana: 2 

Professor: Maria de Jesus Santos. 
Turma: Sala de Recursos. 

 

Seguimento: Educação Infantil 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 

encaminhar para a Professora e chamada de 
Vídeo por watsapp. 

 

Atividade: Cores e formas. 
 

Objetivo: Reconhecer e associar as cores e as formas geométricas, coordenação motora e percepção visual. 

 

Habilidades Trabalhadas: 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

 

Recursos Utilizados: jogo de madeira. 

 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: O aluno deverá identificar as cores e 

as formas apresentadas e montar. Sempre associar como, por exemplo: o amarelo é a cor do sol, o azul 

da cor do céu e etc. 

 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto. 
 

 



 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: 
Data: 

08/09/2020 

 

Semana: 2 

Professor: Maria de Jesus Santos. 
Turma: Sala de 

Recursos. 

 
Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 

encaminhar para a Professora / chamada de 

vídeo por whatsapp. 

 

Atividade: Qual é a palavra? 

 
Objetivos: Propiciar o aumento da comunicação através da participação, atenção, identificação de sons, 

percepção e semelhança. 

 

Habilidades: 

(EF12LPO7) Identificar e reproduzir em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, travas língua e canções, rimas, 

aliteração, assonância, o ritmo da fala relacionada a melodia das músicas e seus efeitos de sentido. 

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando 

letras/grafemas que representam fonemas. 

 

Recursos utilizados: Vídeo pelo celular, lápis de escrever e caderno. 

 
Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: O aluno irá observar com atenção o 

vídeo do ditado musical e quando a música parar, irá falar e escrever no caderno a última palavra que ouviu. 

 
Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto. 

 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=75hZy1Z3i40 
 

https://www.youtube.com/watch?v=75hZy1Z3i40
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