
ESCOLA MUNICIPAL: HERBERT JOSÉ DE SOUZA

NOME DO ALUNO: DATA: 14/09/2020 SEMANA: 3

PROFESSOR: Maria Gonzaga TURMA: Sala 
de recursos

Objetivo: Estimular atenção, sentido espacial, Concentração,  conhecer as cores primarias e o 
verde.

Nome da Atividade: Sequência das cores 

Segmentos: Educação infantil / Jardim

Habilidades a serem desenvolvidas: Solução de problemas, coordenação motora fina,

Viso motora,criatividade, memória, imaginação,

Estratégias: Conforme imagem abaixo, acompanhar as sequência das cores, pintando e

acompanhando a sequencia.

Recursos a serem utilizados: Folha de sulfite, guache, pincel.

Orientações para desenvolvimento da atividade: Antes de iniciar a atividade converse

com  a  criança  e  explique  as  etapas.  Procure  local  calmo  para  obter  atenção  e

concentração da criança. 

Seguir seqüência logo abaixo. 



ESCOLA MUNICIPAL: HERBERT JOSÉ DE SOUZA

NOME DO ALUNO: DATA: 15/09/2020 SEMANA: 3

PROFESSOR: Maria Gonzaga TURMA: Sala 
de recursos

Objetivo: Estimular atenção, Sentido espacial, Concentração, Pensamento lógico, Relacionar à 
palavra a silaba correspondente.

Nome da Atividade: Derrube uma garrafa pet e fale uma palavra. 

Segmentos: Ensino Fundamental anos iniciais

Habilidades  a  serem  desenvolvidas:  Ouvir  instruções,  Desenvolvimento  cognitivo,

Auditivo, Aprender brincando, Raciocínio lógico. 

Estratégias: Faça pirâmide com algumas garrafas pets e escreva silabas. 

Depois faça uma bola pequena  de papel junto com a criança. A brincadeira consiste em 

derrubar as garrafas pet de longe. Ao derrubar as garrafas pet, imediatamente deve  falar 

uma palavra, com uma das silabas escrita na garrafa pet. Ex: BA= BARATA.

Recursos a serem utilizados; Garrafa Pet ou pode ser copo descartável/ latinha; Folha

de sulfite para recortar e escrever Silaba na garrafa Pet; Caneta preta; Durex; Descarte de

revistas.

Orientações para desenvolvimento da atividade: Antes de iniciar a atividade converse 

com a criança e explique as etapas. Procure Local calmo para obter atenção e 

concentração da criança. 

 Segue imagem e link passo a passo como proceder
https://www.youtube.com/watch?v=p9LIM_II_y8

Sílabas escrita nas garrafas Pet: BA, CE, MO, DI.

https://www.youtube.com/watch?v=p9LIM_II_y8

