
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: 16/09/2020 SEMANA:  03 
PROFESSOR: TURMA: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; 
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus 
familiares e da sua comunidade, 
(EI03ET07) Relacionar número às suas respectivas quantidades e identificar o ante, o depois e o entre 
uma sequência. 
 

QUARTA-FEIRA – 16 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

 Hoje vamos realizar atividades de contagem. Para isso, pedimos para que separe objetos 

semelhantes que a criança possa usar para representar enquanto estiver contando, por 

exemplo: palitos de sorvete, carrinhos, bolinhas, lápis, etc. 

 É importante lembrar que cada criança tem seu tempo e maneira de aprender. Enquanto 

estiver realizando as lições, faça as perguntas propostas com calma, espere que ela responda 

da maneira dela sem interrupções e se for preciso faça as perguntas quantas vezes for 

necessários de diferentes maneiras. Qualquer dúvida estamos à disposição. 

 Vamos começar! 

 Peça para a criança pegar os desenhos que realizou na segunda-feira das quatro 

estações. Pergunte a ela: Quantas estações no ano nós temos? (4 quatro) peça para que 

ela mostre com os dedos ou conte com os objetos; 

 Pergunte: Você sabia que nosso ano tem 12 meses? E você sabe em qual mês 

nós estamos agora? (Setembro) 

 Você sabe contar até 12? Vamos tentar! Peça para o aluno contar e separar 12 

dos objetos; 



 Reflita: Quantos anos você tem? Peça para separar a quantidade em objetos e 

comparar com os outros 12. Você tem mais ou menos que 12 anos? 

 Você sabia que cada estação do ano dura 3 meses? Pegando daqueles 12 objetos 

que separou indicando os meses do ano, peça para que ele conte 3 e coloque em 

cima de cada um de seus desenhos das estações (3 em cima do desenho do 

verão, 3 em cima do desenho do inverno, e assim por diante) 

 Para finalizar, peça para que a criança compare os 3 objetos em cima do desenho 

com o número de objetos que representa sua idade. Reflita: Você tem mais ou 

menos de 3 anos? 

 

Essa foi a nossa quarta-feira!  

Pedimos para que os responsáveis registrem com fotos e/ou vídeos as atividades dos 

alunos para compor o portfólio.  

Reflita também sobre os seguintes fatores: 

 O aluno lembrou o nome das quatro estações? 

 Teve facilidade na contagem do 4? E na contagem até o 12? 

 Conseguiu responder se sua idade era maior ou menor que 12 e que 3? 

 Gostou das atividades? 

As fotos e reflexão das atividades precisam ser enviadas até sexta-feira pelo Messenger. 

Aguardamos a participação de todos vocês. 


