
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data:26/08/2021 Semana 19 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado TURMA: Sala de Recursos Entregar: foto 

 

Segmento: Educação infantil 

Atividade:  Encaixar os palitos coloridos 

Objetivo Específico: Reconhecer e fazer correspondência de cores 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Coordenação motora fina,Percepção e Memória 

visual, Linguagem e comunicação oral. 

Recursos Utilizados: Bandeja/caixa de ovo, rolinho de papel higiênico, caixa de sapato, palitos de  

sorvete, tinta, pincel ou para pintura colorir com lápis de cor/ encapar. 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: O responsável deverá pintar os palitos 

de sorvete coloridos, depois pintar a parte de fora da caixa de ovos, conforme modelo abaixo. Durante o 

atendimento por chamada de vídeo será explorado as cores, associar determinadas cores com frutas ou 

objetos que a criança possa ter (neste caso se o  responsável explore não havendo a possibilidade da 

participação através da chamada de vídeo).  Exemplo: AMARELO igual a banana.... VERMELHO igual a 

maçã e etc. Depois solicitar que pegue determinada cor e encaixe na sua respectiva cor. 

Modelo: 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data:27/08/2021 Semana 19 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado TURMA: Sala de Recursos Entregar: foto 

 

Segmento: Educação infantil 

Atividade:  Palitos coloridos 

Objetivo Específico: Reconhecer e fazer correspondência de cores 

Habilidades Trabalhadas: Competências organizacionais e atenção visual 

Recursos Utilizados: Tiras de papel colorido e palitos de sorvete. 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: O responsável deverá pintar  

ou recortar tiras de papel colorido conforme modelo apresentado. Durante o atendimento por chamada 

de vídeo será explorado as cores, e a organização da sequencia dada.  

 

Modelo:  

                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data:28/08/2021 Semana 19 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado TURMA: Sala de Recursos Entregar: foto 

 

Segmento: Educação infantil 

Atividade:  Rolo de papel higiênico/pote de sorte e prendedor de roupa 

Objetivo Específico: Combinar as cores conforme o rolo/pote de sorte, atenção visual 

Habilidades Trabalhadas: Habilidades motora fina, coordenação mão/olho. 

Recursos Utilizados: Rolo de papel higiênico ou pote de sorvete em pelo menos 3 cores, prendedor de 

roupa colorido. 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: O responsável deverá pintar os rolos de 

papel higiênico ou providenciar potes de sorvete, com pelo menos 3 cores além dos prendedores de 

roupa de cores sortidas. Durante o atendimento por chamada de vídeo será explorado separação dos 

prendedores de roupas por cor, estabelecer uma associação da cor com  determinadas frutas se 

necessário. Solicitar que a criança realize o movimento de pinça abrindo e fechando o prendedor. Após 

esse manuseio  a criança deverá colocar cada um na sua respectiva cor conforme modelo abaixo. 

Modelo:  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data:29/08/2021 Semana 19 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado TURMA: Sala de Recursos Entregar: foto 

 

Segmento: Educação infantil 

Atividade:  Cartões, rolo de papel higiênico/pote de sorte e prendedor de roupa 

Objetivo Específico: Associar número a quantidade, atenção visual 

Habilidades Trabalhadas: Relacionar número a quantidade, habilidade motora fina. 

Recursos Utilizados: Cartão colorido,rolo de papel higiênico ou pote de sorvete identificados pro 

números conforme modelo abaixo. 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: Providenciar cartões, rolos de papel 

higiênico ou potes de sorvete, em cores diferentes. Durante o atendimento por chamada de vídeo será 

explorado nomeação das cores, identificação dos números e representação da quantidade com 

prendedores de roupa conforme modelo abaixo. 

Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 


