
 

 

  
   

                                                 ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA    

Nome do aluno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Data: 5/10/2.020   

Semana: 6 
Professor: Irene Pavoni   

Turma: Sala de 
Recursos   

Campo da Experiência: Espaços, Tempos, 
Quantidades, Relações e Transformações. 
Objetivos de Aprendizagem: ( EICPET02 ) 

Entregar:  Para a 
professora em fotos 
e vídeos.  

  

    

Segmento: Educação Infantil    

 

Nome da atividade: As cores e sua posição no espaço. 

 

Objetivos: Desenvolver conceitos matemáticos e estimular a linguagem. 

 

Habilidades trabalhadas: Percepção visual, tátil e auditiva, identificação,  atenção e 

concentração, linguagem, manipular,  coordenação motora,  direção, raciocínio lógico e 

posição no espaço. 

 

Estratégias e  orientações para a execução da atividade: Confeccionar uma cartela com 

círculos coloridos lado a lado com cores diferentes e fazer fichas pequenas correspondentes,  o 

aluno irá pegar uma ficha, o adulto responsável irá elaborar perguntas incentivando a 

oralidade das cores e a forma geométrica correspondente, solicitar ao aluno que procure a cor 

que corresponde a mesma posição na cartela colocando a ficha sobre a imagem na mesma 

posição. 

          A atividade deverá ser supervisionada por um adulto. 

 

Recursos utilizados: Uma cartela com fichas das cores em posições diferentes, cartolinas, 

fichas pequenas correspondente a imagem da cartela, canetinhas e tesoura.                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                           

      
                                                ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA  

     

Nome do aluno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Data: 6/10/2.020   

Semana:6 

  Professor: Irene Pavoni   

Turma: Sala de 
Recursos   

Campo da Experiência: Traços, Sons, Formas 
e Imagens. 

 

Objetivos de Aprendizagem: ( EICPTS02 ) 

Entregar:  Para a 
professora em fotos 
e vídeos.  

  

   

Segmento: Educação Infantil    

Nome da atividade: Luvas Sensoriais. 

Objetivos: Desenvolver a oralidade e ampliar o vocabulário estimulando conceitos 

matemáticos.  

Habilidades trabalhadas: Percepção visual, tátil e auditiva, identificação, atenção e 

concentração, linguagem, memória e seguir instruções. 

Estratégias e  orientações para a execução da atividade: Com quatro luvas encher cada uma 

com produtos diferentes ( farinha de trigo, pedrinhas, arroz, feijão, bolinhas de gude, algodão, 

folhas rasgadas de revistas, macarrão...) , se for possível solicite a participação do aluno para a 

confecção do material explorando o que está fazendo e nomeando objetos utilizados. Sempre 

que encher uma luva amarrar ou fazer um nó na ponta fechando para o manuseio 

posteriormente, o aluno através do tato vai nomear o produto colocado ou também pode 

deixar um pouco em cada pote pequeno para o aluno apontar identificando com o que está 

dentro da luva. 

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

Recursos utilizados: Luvas, pedrinhas, arroz, feijão, farinha de trigo, bolinhas de gude, potes 

pequeno transparente e uma caixa sensorial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


