
   
    

                                                 ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA     

Nome do aluno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Data: 19/10/2.020    

Semana: 8 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: Centopeia dos números. 

Objetivos: Desenvolver conceitos matemáticos e estimular a oralidade. 

Habilidades trabalhadas: Atenção e Concentração, percepção visual, memória, identificação, 

raciocínio lógico, linguagem, sequência lógica e organização. 

Estratégias e  orientações para a execução da atividade: Escrever sobre as tampinhas os 

números com canetinhas bem visíveis de um a nove, em uma folha modelo com a centopeia 

escrever os números para que de início o aluno tenha uma referência visual e após o aluno 

deverá explorar executando sem referência visual sempre verbalizando para a compreensão. 

A atividade deverá ser supervisionada por um adulto.  

Recursos utilizados:  Tampinhas de garrafas, folhas de sulfite e canetinhas.                                                        

  



 

  

                                             



       
                                                ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA   

        

Nome do aluno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Data: 20/10/2.020    

Semana:8 

   Professor: Irene Pavoni    

Turma: Sala de  

Recursos    

Campo da Experiência: Corpo, Gestos e 
Movimentos. 

  

Objetivos de Aprendizagem: ( EICPCG02 )  

Entregar:  Para a 

professora em fotos 

e vídeos.   

   

    

Segmento: Educação Infantil     

Nome da atividade: O alfabeto móvel. 

Objetivos: Desenvolver a oralidade e ampliar o vocabulário estimulando a identificação do 

alfabeto. 

Habilidades trabalhadas: Atenção e Concentração, percepção visual, memória, identificação, 

raciocínio lógico, linguagem, sequência lógica, organização e coordenação motora. 

Estratégias e  orientações para a execução da atividade: Preparar uma folha com as letras do 

alfabeto em papel resistente encapada com contact transparente, colocar letras móveis de 

plástico dentro de um recipiente grande de plástico com um pouco de água e entregar uma 

colher de plástico de fácil manuseio. O aluno deverá seguir as instruções e pegar a letra 

solicitada pelo adulto colocando – as sobre a prancha com letras do alfabeto. 

Oferecer uma toalha de mão para o aluno se precisar se secar. 

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

Recursos utilizados: Alfabeto móvel de plástico, recipiente plástico grande, colher de plástico, 

cartolina, cola, contact transparente, tesoura, água e uma toalha de mão. 

  



 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 


