
 

  

ESCOLA  MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  Data: 8/10/2.020   
Semana: 6 

  Professora: Irene Pavoni     
Turma: Sala de 
Recursos  

Componentes Curriculares: Interdisciplinar   
Entregar: Para a professora em fotos 
e vídeos   

  

Seguimento: Ensino Fundamental I Anos Iniciais  

Nome da atividade: Os botões  

Objetivos: Estimular o desenvolvimento dos conceitos matemáticos, desenvolver a oralidade, 

fortalecer a autoestima através da sociabilidade, seguir regras e combinados com 

autocontrole, diferenciar as cores.  

     Habilidades trabalhadas: Noção de tamanho pequeno, médio e grande, memória, raciocínio 

lógico, atenção e concentração, coordenação motora, percepção visual e auditiva, 

identificação, raciocínio lógico, oralidade, organização.  

Estratégias e orientação para o desenvolvimento da atividade:  Com uma caixa de ovos 

separar espaço para números de 1 a 10 e colar  fichas confeccionadas com os números em 

cada parte da caixa colocando os números no fundo conforme o modelo. Colocar vários botões 

em um pote  ou na própria tampa da caixa de ovos, o responsável deverá pedir para colocar a 

quantidade  de botões indicada pelo número.  

          Após concluir está atividade pode pedir ao aluno separar os botões de uma determinada 

cor e em seguida solicitar que conte os botões.  

          A atividade deverá ser acompanhada com supervisão de um adulto.  

Recursos Utilizados: Botões, canetinha, caixa de ovos, cartolina e potes.  

                                     
  

 

  



 

 

 

 

 
 
 
             ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: XXXXXXXXXXXXXXXX  Data: 9/10/2.020   
Semana: 6 

  Professora: Irene Pavoni  
Turma: Sala de 
Recursos  

Componentes Curriculares: Interdisciplinar  
Entregar:  Para a  professora em fotos 
e vídeos.  

  

Segmento: Ensino Fundamental l Anos Iniciais  

Nome da atividade: O sorvete da adição.  

Objetivos: Desenvolver a oralidade, ampliar conceitos matemáticos, estimular a linguagem 

oral.  

Habilidades trabalhadas: Atenção, concentração, identificação, memória, discriminação visual 

e auditiva, raciocínio lógico.  

Estratégia e orientação para a execução da atividade: Confeccionar os cones de sorvete  

escrevendo alguns números, fazer diversos círculos  de diferentes cores escrevendo números 

onde seja possível que somando os dois números  corresponda ao total indicado pelo cone de 

sorvete.  Sempre verbalizando com o aluno para a compreensão do aluno.  

          A atividade proposta deverá ser realizada com a supervisão de um adulto.  

Recursos utilizados:  Papel cartão, canetinhas, recipiente plástico para os círculos com 

números e alguns cones de sorvete indicado pelo modelo abaixo.  

 


