
 

 
ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: Data: 28/09/2020 Semana: 5 

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

 
Segmento:Ensino Fundamental Anos Iniciais.  

Entregar: Tirar uma foto da atividade e      
encaminhar para a Professora e chamada     
de vídeo por watsapp, áudios ou vídeos. 

Atividade: Atenção e Contagem. 
Objetivos: Noções de quantidade, Coordenação motora ampla, Atenção e Concentração. 
 
Habilidades Trabalhadas: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de         
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que             

os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.            
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade            

de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000              

unidades). 
 Recursos Utilizados:  atividade impressa e lápis de escrever. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Com muita atenção e             
concentração, o aluno irá contar oralmente a quantidade de objetos embaralhados e            

escrever identificando-os. 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: Data: 29/09/2020 Semana: 5 

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

 
Segmento: Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e      
encaminhar para a Professora e    
chamada de vídeo por watsapp, áudios      
ou vídeos. 

 
Atividade: Jogo da Velha. 
 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de atenção e imaginação. Promover o desenvolvimento           
social, lógico e direcional.  
 
Habilidades: (EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do             
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância             
desse patrimônio histórico cultural. (EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes          
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional,            
reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.  
 
Recursos utilizados: folha impressa e tesoura.Caso não tenha a folha impressa a criança             
poderá fazer os desenhos, pintar  e recortar. 
 
Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Joga-se com dois            

participantes alternadamente, preenchendo cada um dos espaços vazios, Tanto na          
horizontal, vertical ou diagonal. 
Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto.  
 

         



 

 



 

 


