
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 20/07 Semana 18 

20 a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos finais Entregar:  aula interativa registro de fotos  

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

A MÚSICA PAROU E AGORA? ESTÁTUA! 

Objetivo:  

Propiciar que o  aluno possa se sentir  confortável  durante os atendimentos  além de  ampliar a 

percepção das partes e movimentos do corpo.  

Recursos: 

Disponibilidade do aparelho celular/computador. 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Nomear e exercitar “poses” para cada momento da pausa da música. 

Orientar o aluno sobre a brincadeira que será desenvolvida. 

Colocar a música para tocar e orientar que na interrupção (parada) o aluno deverá permanecer em 

estátua. 

Propiciar momentos de descontração durante a dança, e registro (foto) da “pose/estátua”. 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 21/07 Semana 18 

20 a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos finais Entregar:  aula interativa registro de fotos  

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

O QUE VOCÊ FAZ? 

Objetivo  

Propiciar um momento de interação da criança com a professora, além de percepção auditiva, 

identificação dos números. 

Recursos  

Quadro de números confeccionado pela professora. 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

A professora irá disponibilizar um quadro com números contendo um comando que a criança deverá 

realizar. 

O aluno deverá registrar e recortar os números de 1 até 10, os mesmos deverão estar virados para baixo 

durante a execução atividade. 

Uma música será tocada e no momento que a medida que a música parar,  o aluno vira um número do 

qual esta em sua frente e fala para a professora. Respectivamente a professora verifica  no seu quadro  

de números  qual o comando que a criança deverá realizar. Ex. nº 2 (dar dois pulos). 

  



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 22/07 Semana 18 

20 a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos finais Entregar:  aula interativa registro de fotos  

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

 

O QUE É O QUE É? 

 

Objetivo:  

Propiciar um momento de interação da criança com a professora, desenvolver o vocabulário e  

percepção tátil. 

 

Recursos: 

Diversos objetos que tenham em casa. 

 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

  Solicitar antecipadamente com a família alguns objetos (materiais escolares, cozinha e etc.) 

 Durante a atividade o responsável da criança irá cobrir com um pano os objetos.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 23/07 Semana 18 

20 a 23/07 Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos finais Entregar:  aula interativa registro de fotos  

 

Atividade realizada com a professora através do aplicativo meet 

Imitando em frente ao espelho 

Objetivo:  

Identificar algumas emoções. 

Representar  imitações/ expressões. 

Desenvolver a oralidade. 

Recursos: 

Espelho 

Fotos de revistas com diferentes expressões. 

Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Desenvolver a atividade proposta juntamente com o aluno através do aplicativo meet. 

Apresentar uma imagem e explorar qual a expressão apresentada, realizar a imitação, questionar 

quando a criança se diante a expressão exibida. 

        


