
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Data:17/09/2.020  

Semana:3 
Professora: Irene Pavoni  

Turma: Sala de 

Recursos  

Componentes Curriculares: Interdisciplinar 
 

Entregar: Para a professora em fotos,  

e vídeo.  

  

SEGUIMENTO: Ensino Fundamental l  

NOME DA ATIVIDADE: Quantidades com palitos de sorvete. 

OBJETIVOS: Desenvolver os conceitos matemáticos, estimular a linguagem oral e escrita. 

HABILIDADES TRABALHADAS: Atenção e  concentração, memória, raciocínio lógico, direção, 

percepção visual e auditiva, discriminação, lateralidade, linguagem. 

ESTRATÉGIAS  E  ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO:  Utilizar um objeto circular 

encontrado no produto de papel higiênico ou papel toalha,  o responsável irá  recortar um 

pouco menor que um palito de sorvete, pintar  a embalagem usando cores vermelho, amarelo 

e azul, colorir também dez palitos de sorvete de cada cor, esperar secar. 

                      Solicitar ao aluno (a)  que coloque quantidades dentro de cada círculo de acordo 

com a cor correspondente. 

                       Desenvolver noção de adições como solicitar para pegar dois palitos amarelos e 3 

vermelhos se juntar irá ficar com cinco palitos de sorvete. 

                      Sempre verbalizando e fazendo intervenção necessárias para assimilação do aluno. 

 RECURSOS UTILIZADOS: Rolo Kraft do papel higiênico ou papel toalha, tintas cores azul, 

vermelho e amarelo, palitos de sorvete.                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                                        

 

ESCOLA MUNICIPAL  PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: XXXXXXXXXXXXXXXXX  Data:18/09/2.020  
Semana: 3 

  Professora: Irene Pavoni  
Turma: Sala de 

Recursos  

 
  

Componentes Curriculares: Interdisciplinar 

Entregar: Para a professora em fotos e  

vídeo  

  

Segmento: Ensino Fundamental l  

Nome da Atividade: Disco de quantidades 

Objetivos: Desenvolver conceitos matemáticos, Estimular  a compreensão de números e 

quantidades. 

Habilidades trabalhadas: Atenção e Concentração, coordenação motora, percepção visual e 

auditiva, identificação, raciocínio lógico, oralidade, organização, sequência lógica, 

diferenciações, noção de cores  e quantidades. 

Estratégias e orientação para o desenvolvimento: O responsável irá confeccionar um círculo 

fazendo divisões com quantidades de um a dez, na ponta de cada prendedor de roupas colocar 

os números na ponta para fixar na  parte que corresponde a quantidade. 

Sempre  verbalizando para compreensão do aluno quando necessário. 

Recursos Utilizados:  Papel cartão, folhas coloridas para a quantidade, cola, prendedores, 

fichas com números.                                                                                                                                                                                                                                       


