
 

 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 26/ 07 /2021 

Segunda-feira 

Semana: 19 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, 
pensamento e imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 

ATIVIDADE: vamos brincar de quantificar os números até 10? 
 

Para essa atividade você vai precisar de cartões com números desenhados neles de 1 ao 10.  Palitos 

fósforo, ou de sorvetes ou até mesmo velas como na foto e massinha de modelar para manter em pé os 

palitos. Quando os cartõezinhos estiverem prontos, coloque-os em cima da massinha como na 

ilustração e mostre essa imagem para criança e peça para ela fazer o mesmo, isto é, colocar na frente 

dos cartões a quantidade de palitos (velas), desde o número 1 até o 10. 

 

 

 
 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 27/ 07/2021 

Terça-feira 

Semana: 19 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE: vamos nos divertir com os alimentos e as formas? 

 

 Vamos trabalhar unindo a criatividade e a simplicidade? Uma forma de aprender as formas geométricas 
de maneira super divertida é trabalharmos com alimentos!! Para realizar essa atividade é só fazer as 
formas geométricas numa folha e pedir para criança relacionar com alimentos variados. Como na foto abaixo 
você pode recortar os alimentos como pães e frutas que tenham pouquíssima concentração de água ou pode 
colocar um saquinho transparente por cima da folha assim os alimentos mais úmidos não vão molhar a folha. E 
agora é só deixar a criança se divertir. 

 

 

 
 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data: 28/ 07 /2021 

Quarta-feira 

Semana: 19 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE:  Hoje nossa atividade será trabalhar com as cores 
 

Nessa atividade vamos usar prendedores de roupas, papel e tinta guache. Nem papel faça diversos 
quadradinhos ou círculos diversas cores e nos prendedores de roupa use essas mesmas cores 
colorindo-os um de cada cor, conforme ilustração abaixo. Depois de seco os prendedores, ofereça 
essa atividade a criança e ela terá que identificar as cores do papel e colocar o prendedor na cor 
certa.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data:   
29/ 07 /2021 

Quinta-feira 

Semana: 19 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

 
 ATIVIDADE:  hoje vamos trabalhar com o nome 
 
A ideia é a mesma que a atividade do dia anterior, só que ao invés de trabalhar com cores vamos trabalhar 
com as letras do nome. Faça o nome da criança no papel para que ele utilize-o para reproduzir o nome 
com os prendedores. Depois escrever letras (cada uma em um prendedore) e deixá-las misturadas para 

que a criança forme o nome. 

 

.  



 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR   

Nome do aluno:   Data:   
30/ 07 /2021 

Sexta-feira 

Semana: 19 
Professora:  Carliane e Fernanda Turma:  JD II A e B. 

    

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 
 
 
 

ATIVIDADE: Fazendo formas geométricas com massinha 

Para essa atividade você vai precisar de massinha de modelar e moldes de formas geométricas como circulo, 
quadrado, triângulo e retângulo. Agora é só oferecer os moldes das formas e pedir para a criança contornar com 
massinha.  

 

 

 

 


