
  
   

ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA   

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

Semana: 8 
   

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:  A flor  

Objetivos: Estimular o desenvolvimento dos conceitos matemáticos envolvendo  noção de 

números e quantidades, desenvolver a oralidade.  

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

auditiva, linguagem e raciocínio lógico.  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Em uma folha de cartolina 

desenhar uma flor e em cada pétala colocar um número, entregar pétalas com quantidades e 

o aluno deverá fazer a correspondência colocando a quantidade no lugar correspondente. 

A atividade deverá ser acompanhada com supervisão de um adulto.   

Recursos Utilizados: Cartolina, canetinhas. 

 

  



  

    

 

Nome do aluno: XXXXXXXXXXXXXXXX   Data: 20/10/2.020    
Semana: 8 

   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: A caixa de palavras. 

Objetivos: Desenvolver a oralidade, relacionar a figura com a escrita.  

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

e auditiva, raciocínio lógico, coordenação motora e seguir instruções. 

Estratégias e orientações para a execução da atividade: Utilizar 25 caixinhas de fósforos vazia, 

imprimir algumas gravuras de animais  de modo que consiga colar na caixa de fósforo, 

preparar fichas com  letras correspondentes a figura colocando dentro da caixa de fósforo. O 

aluno deverá abrir a caixa e organizar as letras formando  palavras. 

Após explorar deixar as caixas vazias e as sílabas ao lado para o aluno montar a palavra e 

procurar a caixa correspondente colocando - as  dentro da caixa correspondente. 

Pode – se diminuir a quantidade de caixas e ir acrescentando aos poucos novas palavras de 

animais. 

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

Recursos utilizados: Gravuras impressas, fichas com escrita das letras, cola, tesoura, caixas de 

fósforos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


