
 
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 Anos Iniciais 

Atividade: Loteria do X com som de Z 

Objetivo: Estimular a capacidade auditiva, capacidade de ouvir e discriminar 

sons; Memorizar a escrita convencional, Estimular a pesquisa, Valorizar a 

autoestima. 

Habilidades Trabalhadas:Concentração,Memória,Percepção e memória visual 

e auditiva; Pensamento Lógico, linguagem e comunicação oral e escrita. 

Recursos Utilizados: Folha de sulfite, lápis, ou folha impressa, dicionário 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: Escolher um 

local tranquilo para realizar a atividade. Se a atividade não for impressa, será 

necessário fazer a cópia, que será enviada pela professora. As palavras que tiver 

dúvida, deverá ser escrita em uma folha, para pesquisar em um dicionário. 

Lembre-se estamos descobrindo juntos a escrita das palavras!! 

 



 
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 Anos Iniciais 

Atividade: Silabingo 

Objetivo: Estimular a capacidade auditiva, capacidade de ouvir e discriminar 

sons; Desenvolver a expressão oral e a estruturação para a leitura e escrita, 

Treinar ludicamente a separação de sílabas. 

Habilidades Trabalhadas:Concentração,Memória,Percepção e memória visual 

e auditiva; Pensamento Lógico, linguagem e comunicação oral e escrita. 

Recursos Utilizados: Folhas de sulfite (para a escrita de palavras e para 

cartelas com círculos) saquinho com ponta arredondada, EVA 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: Escolher um 

local tranquilo para realizar a atividade. Se a atividade não for impressa, será 

necessário fazer a cópia das palavras e a confecção das cartelas, que será 

enviada pela professora, também irá fazer fichas para fazer a marcação na 

cartela. Neste bingo diferente, as cartelas possuem apenas bolinhas: cada uma 

simboliza uma sílaba.Logo, se um quadro delas possui três círculos, a palavra 

correspondente deve ter três sílabas. Coloque dentro de um saquinho as fichas 

com as palavras. Quando for sortedado uma palavras, a criança deverá falar 

quantas sílabas possui e observar se em sua cartela tem a blinha 

correspondente e marcará, se sim marcará com fichas feitas de EVA. 

 

  

 

 


