
ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR.

Nome do aluno: Data: 23 /09/2020 Semana: 4

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

Seguimento: Ensino Fundamental Anos Iniciais. Entregar: Os alunos irão entregar as atividades através de 
vídeos, fotos ou chamada de vídeo pelos watsApp.

Atividade: Palavra Secreta (Enigma)
Objetivos: Estimular a oralidade. Desenvolver o raciocínio, atenção e concentração. 
Habilidades: (EF01LP06) Segmentares oralmente palavras em sílabas.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
Recursos utilizados: Atividade impressa, lápis de escrever e lápis de cor.
Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Nessa atividade o aluno deverá relacionar 
o código à palavra correspondente, fazer a leitura e a reescrita na linha abaixo.
Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto.



ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR.

Nome do aluno: Data: 24/09/2020
Semana: 4

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

Seguimento: Ensino Fundamental Anos Iniciais. Entregar: Os alunos irão entregar as atividades através de 
vídeos, fotos ou chamada de vídeo pelos WatsApp.

Atividade: Cruzadinha das Emoções.
Objetivos: Reconhecimento socioemocional, identificação, sensibilidade e empatia.
 Habilidades: (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso 
frequente, ler globalmente, por memorização. (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, 
palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas. 
Recursos utilizados: Atividade impressa e lápis de escrever.
Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Começar um diálogo esclarecendo ao 
aluno que as formas de expressões são maneiras que o ser humano utiliza para transmitir algum tipo de 
informação. Em seguida, o aluno observará as expressões faciais representadas como: alegria, tristeza, 
choro, bravo, entre outros e escrever dentro da cruzadinha.
 Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto.


