
 
Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I 

Nome do Aluno:XXXXXXXXXXXXXXXXXX Data:08/09/2020 Semana:02 

Professor: Darci Sanches Peres Mozelli Turma: Sala de 
Recursos 

Componentes Curriculares:Interdiciplinar Entregar: para a Professora 
através de fotos, vídeos e 
chamadas pelo watsapp 

Segmento: Ensino Fundamental II 

Atividade: Sudoku 

Objetivo: Melhorar a capacidade mental, agilidade de raciocínio, leitura, 

interpretação e a valorização da autoestima do aluno 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Raciocínio Lógico e 

Criatividade, Resolução de problemas 

Recursos Utilizados: Sulfite para fazer o diagrama, lápis 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: Essa 

atividade pode ser copiada ou ser oferecida impressa. O objetivo do jogo é 

preencher um diagrama pequeno de 9 x 9, nove linhas por nove colunas que são 

numeradas de 1 a 9. O Sudoku não envolve cálculo, mas sim pensamento lógico 

e a tomada de decisão sobre as disposições dos números que são colocados, 

sempre respeitando algumas regras:- Não é permitido repetir número na mesma 

linha;- Não é permitido repetir números na mesma coluna;- Não é permitido 

repetir número nas subgrades 3 x 3, 

 Agora vamos jogar!! Precisamos de um lugar tranquilo e gostoso, ter calma e 

confiança em nós mesmo  e sermos persistentes... é tudo que precisamos.  

 

 



 

 

 
Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I 

Nome do Aluno:XXXXXXXXXXXXXXXXXX Data:10/09/2020 Semana:02 

Professor: Darci Sanches Peres Mozelli Turma: Sala de 
Recursos 

Componentes Curriculares:Interdiciplinar Entregar: para a Professora 
através de fotos, vídeos e 
chamadas pelo watsapp 

Segmento: Ensino Fundamental II 

Atividade: Caça Palavra Meio Ambiente 

Objetivo: Aprimorar a leitura e escrita, estimular o raciocínio, estimular  

memória, interpretação e a valorização da autoestima do aluno 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Pensamento lógico 

Resolução de problemas, Linguagem e comunicação oral e escrita e Percepção 

visual.  

Recursos Utilizados: Folha de sulfite, canetinhas 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: Copiar as 

palavras a serem estudadas, depois fazer um diagrama com as letras 

correspondente das palavras pedidas. Também pode ser oferecida atividade 

impressa. Temos sempre que procurar um lugar tranquilo sem barulhos, onde 

podemos nos sentir confortável. Com a caça palavra pronto, podemos procurar 

as palavras fazendo um círculo em volta das letras que formam as palavras, elas 

podem estar na horizontal, vertical ou diagonal.Podemos também, explorar as 

palavras estudadas de diversas maneiras: separação de sílabas, clasiificação 

quanto ao número de sílabas, ordem alfabética e muito mais. 

 

  

 


