
 

 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: Data: 

14/09/2020 

 

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 de palavras (NH/LH) 

Objetivos: Ler e escrever as palavras com dígrafos desenvolvendo a leitura e a escrita. atenção e 

concentração. 

Habilidades: (EF03LP03) Ler e escrever corretamente as palavras com dígrafos: nh/lh. 

(FE01LP06) Segmentar oralmente as palavras em sílabas. 

Recursos Utilizados: Atividade impressa, dadinho , caderno e lápis de escrever. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Solicitar que o aluno jogue o dado 

observe a quantidade de bolinhas verificar a palavra, ler e escrever no caderno separando-as: nh/lh. 

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

 

 

 
 



 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE. 

Nome do aluno: Data: 

14/09/2020 

 

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: Brincadeira divertida com massinha de modelar. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora, concentração, criatividade, cores e quantidades. 

Habilidades: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação( argila, massa 

de modelar)explorando cores , planos e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

(EI03T05) Classificar objetos e figuras de acordo com as diferenças e semelhanças. 

Recursos utilizados: Massinha de modelar, tampas de garrafa pet folha de sulfite e canetinha. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: O adulto irá montar na folha de 

sulfite uma centopeia utilizando as tampinhas, forre-a com as mesmas cores da massinha de modelar. 

Deixe a criança escolher a cor e pergunte a cor que ela escolheu, em seguida ela irá fazer as bolinhas e 

colocar dentro das tampinhas. 

Observação toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto. 
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