
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 04/08/2021 Semana 20 

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

 

Segmento: Educação Infantil 

Atividade: Fazendo Arte 

Objetivo Específico: Estimular a Criatividade; Desenvolver o Gesto fino; Controlar o movimento dos 

dedos e das mãos. 

Habilidades Trabalhadas: Coordenação motora fina; Percepção e memória visual ; Pensamento lógico; 

Expressão criativa 

Recursos Utilizados: folha sulfite, forminha de gelo, tintas, algodão, prendedor de roupa, dois potinhos. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: O desenvolvimento da atividade será 

através do atendimento on-line com a professora, caso não ocorra possibilidade em participar segue as 

orientações. 

 Coloque nas divisórias da forminha de gelo, uma cor de tinta diferente. Em um pote coloque o algodão. 

No outro pote os prendedores. Pegue um algodão com o prendedor e deposite em uma das divisórias 

com tinta. Em seguida faça o mesmo com o restante dos algodões colocando cada um em uma cor 

diferente, conforme modelo abaixo. Sempre mostre como se faz primeiro, deixando  a criança observar, 

depois incentive ela a  criar seus próprios movimentos fazendo ARTE DE VERDADE.   

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 05/08/2021 Semana 20 

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

 

Segmento: Educação Infantil  

Atividade: Desenhando com Palitos coloridos 

Objetivo Específico: Fazer Pareamento; Discriminar cores,formas e posições; Usar a criatividade. 

Habilidades Trabalhadas: Percepção Visual; Atenção; Concentração; Orientação espacial,; Pensamento 

Lógico. 

 Recursos Utilizados: Canudos ou palitos de sorvete, tinta, cartolina ou papel mais duro 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento: O desenvolvimento da atividade será através do 

atendimento on-line com a professora, caso não ocorra possibilidade em participar segue as 

orientações. 

1- Pinte os palitos de várias cores ou utilize os canudos. 2- Faça cartões na medida de 13cm/13cm. 3- 

Use de molde um dos palitos, para desenhar nos cartões, depois pinte nas cores dos palitos ( conforme 

modelo abaixo) isso caso não participe com a professora. 4- Mostre primeiro para criança como fazer.: 

Pegue um cartão e reproduza o desenho, depois ofereça para criança pedindo que faça o mesmo. Deixe 

a criança pegar os cartões e pedir para você reproduzir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 06/08/2021 Semana 20 

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

 

Segmento: Educação Infantil  

Atividade: Identificar onde está o animal? 

Objetivo Específico: Noções básicas de frente/atrás/ao lado. 

Habilidades Trabalhadas: Percepção Visual; Atenção; Concentração; Orientação espacial; 

Recursos Utilizados:  copo/colher 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento: O desenvolvimento da atividade será através do 

atendimento on-line com a professora, caso não ocorra possibilidade segue as orientações. Após 

explorar slides de observar o animal/objetos (frente/atrás/ao lado), o aluno deverá a cada slide se 

referir a posição que se encontra. Solicitar que pegue um copo e uma colher e dar alguns comandos ao 

aluno onde o mesmo deverá  organizar. 

 

 

 


