
 

 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: Data: 

15/09/2020 

 

Semana: 3 

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 / chamada de 

vídeo por whatsapp. 

 

Atividade: Jogo da Palavra dentro da Palavra. 

Objetivos: Desenvolver a consciência fonológica e percepção visual, oralidade e atenção. 

Habilidades: (EF01P06) Segmentar oralmente a palavra em sílaba. 

(EF15LP14)Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras, 

implantando recursos gráficos(tipos de balões)de letras e onomatopeias). 

Recursos Utilizados: Atividade impressa e tesoura. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: O professor propõe ao aluno que 

relacione as filas escritas com as imagens formando pares de palavras, podendo explorar novas 

descobertas. 

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



 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: Data: 

15/09/2020 

 

Semana: 3 

Professor: Maria de Jesus Santos. 
Turma: Sala de 

Recursos. 

 

 
 

Segmento: Educação Infantil. 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 

encaminhar para a Professora / chamada de 

vídeo por whatsapp. 

 

Atividade: Confecção de colar/pulseira de macarrão colorido. 

Objetivos: Coordenação motora, atenção, concentração, Imaginação. 

Habilidades: (EI02ET05)classificar objetos considerando determinado atributo, (tamanho, peso, cor, 

forma, etc) 

(EI02ET04)identificar relações espaciais(dentro/fora, em cima/embaixo, acima/abaixo, entre e do lado)e 

temporais(antes, durante e depois). 

Recursos Utilizados: macarrão colorido, barbante ou elástico. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Para a confecção destes adereços 

disponha para a criança punhados de macarrão colorido e o elástico. Para enfiar os macarrões 

coloridos.Com a ajuda de um adulto, deverá cortar o excesso e amarrar as pontas.Improvise esses lindos 

acessórios do jeito que achar melhor. 

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