
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: Data: 29/10/2.020 
Semana: 9 

 Professora: Irene Pavoni 
Turma: Sala de 
Recursos  

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

  
 

Atividade: Qual é a palavra?  

  
Objetivos: Propiciar o aumento da comunicação através da participação, atenção, 

identificação de sons, percepção e semelhança.  

  

Habilidades:  

(EF12LPO7) Identificar e reproduzir em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, travas 

língua e canções, rimas, aliteração, assonância, o ritmo da fala relacionada a melodia 

das músicas e seus efeitos de sentido.  

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas que representam fonemas.  

  

Recursos utilizados: Vídeo pelo celular, lápis de escrever e caderno.  

  
Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: O aluno irá observar 

com atenção o vídeo do ditado musical e quando a música parar, irá falar e escrever no 

caderno a última palavra que ouviu.  

  
Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto.  

  

 

Link do vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=75hZy1Z3i40 

https://www.youtube.com/watch?v=75hZy1Z3i40


 

          ESCOLA  MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome  do  aluno: XXXXXXXXXXXXXXX Data:  
30/10/2020  

  
Semana: 9 

  Professor: 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:  Confecção  de  colar/pulseira  de  macarrão  colorido.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação   motora,  atenção,  concentração,  Imaginação.  

Habilidades trabalhadas: ( EI02ET05)classificar  objetos  considerando  determinado  

atributo,  (tamanho,  peso,  cor, forma,  etc. ). 

(EI02ET04)identificar  relações  espaciais(dentro/fora,  em  cima/embaixo,  acima/abaixo,  

entre  e  do  lado) e temporais (antes,  durante  e  depois).  

Recursos  Utilizados: macarrão    colorido,  barbante  ou  elástico.  

Estratégias  e  Orientações  para  o  desenvolvimento  da  atividade: Para    a  confecção  

destes  adereços disponha  para  a  criança  um pouco  de  macarrão  colorido  e  o  elástico. 

Colocar os macarrões coloridos com a  ajuda  de  um  adulto,  deverá  tirar  o  excesso  e  

amarrar  as  pontas. Improvise  esses  lindos acessórios  do  jeito  que  achar  melhor.   

Observação:  Toda  atividade  de  ser  acompanhada  e  orientada  por  um  adulto.  

  

      


