
ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR.

Nome do aluno: Data: 30/09/2020 Semana: 5

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: Jogo da velha das cores.

Objetivos: Desenvolver a atenção e concentração, explorar cores e formas, estimular o raciocínio 
rápido.

Habilidades Trabalhadas: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais.  (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: Palitos de sorvete, tinta guache/cola colorida, tampinhas de garrafa pet.

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: No modo básico do joguinho, 

participam duas pessoas, que jogam alternadamente, preenchendo cada um dos espaços vazios. 

Cada participante deve usar as tampinhas (X ou O). Vence o jogador que conseguir formar primeiro 

uma linha com três símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal.





ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR.

Nome do aluno: Data: 01/10/2020 Semana: 5

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: Atenção e Contagem.

Objetivos: Noções de quantidade, Coordenação motora ampla, Atenção e Concentração.

 Habilidades: (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.


