
 

 
 
 

Segmento: Educação Infantil 

                 TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

Atividade: Boliche dos Numerais 

Objetivo Específico: Estimular a coordenação visomotora; 

Reconhecimento dos numerais; Correspondência numeral/quantidade; 

Resolução de problemas. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Coordenação Motora, Percepção 

Visual, Coordenação visomotora, Raciocínio lógico matemático. 

Recursos Utilizados:  Rolinhos de papel higiênico ou papel toalha ou ainda 

embalagens de batatinhas, papel colorido para encapar ou tinta para pintar, canetão 

e tampinhas de garrafa pet, bolinha de plástico ou folhas de jornal para fazer bolinhas 

e fita adesiva. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Encape ou pinte 

os rolinhos, coloque os numerais do 1 ao 10. Se não tiver bolinha de plástico, amasse 

folhas de jornal e enrole fita adesiva em volta para garantir que a bolinha não se 

desfaça durante o jogo. Prontinho! Temos um jogo de boliche feito com materiais que 

iriam para o lixo e que, com pouco trabalho, se transformaram (conforme modelo 

abaixo). Como jogar: Posicione os rolinhos em pé formando um triângulo no chão. 

Peça para criança jogar a bolinha. Depois peça para ver qual o numeral que derrubou. 

Feito isso mostre as tambinhas e peça para que pegue a quantidade correspondente 

ao numeral.  

 

                        

                       Obs.: Toda Atividade    

                     deve ser acompanhada e   

                      orientada por um adulto 

 

 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO XXXXXXXXXXXXXX DATA: 19/10/2020     SEMANA:08 

PROFESSORES: Darci Sanches Peres Mozelli TURMA: Sala de Recursos 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gesto e movimento                                             

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Demontrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 
jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entreoutras possibilidades. 



 

 
 
 

 

Segmento: Educação Infantil 

TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

  

Atividade: Exercícios de Coordenação fina 

Objetivo Específico: Estimular a coordenação visomotora; 

Coordenação motora fina (movimento de pinça dos dedos), 

Criatividades 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Coordenação Motora fina 

Percepção Visual, Coordenação visomotora, Pensamento lógico 

Recursos Utilizados: Tintas, folhas de sulfite e cotonetes. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Organize a mesa 
com os potinhos de tinta e os cotonetes. Desenhe nas folhas sulfites, como exemplo 
abaixo. Dê uma folha de cada vez, e peça para molhar o cotonete na tinta e passar 
sobre os traçados já desenhados, depois de feito isso dê uma folha e deixe ele criar 
seus próprios traçados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obs.: Toda Atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO XXXXXXXXXXXXXX DATA: 23/10/2020     SEMANA:08 

PROFESSORES: Darci Sanches Peres Mozelli TURMA: Sala de Recursos 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, Getos e Movimentos                                            

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 



 

 
 
 

 

 


