
 
 

Escola Municipal Manoel Baptista da Silva 

Nome do Aluno: XXXXXXXXXXXXX      Data: 10/08/2021           Semana: 21 

Professora: Josiane Nunes Dias Ferreira                     Turma: Sala de Recursos 

Campos de Experiencias: “Corpo, gestos e movimentos” 

Objetivos de Aprendizagem: Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas. 
 
Segmento: Educação Infantil 

Atividade: Dado das vogais 

Objetivo Específico: Reconhecer as vogais. 

Habilidades Trabalhadas: Coordenação motora, atenção, concentração, 
coordenação viso motora e Pensamento lógico. 

Recursos Utilizados: Sulfite com molde, canetão e figurinha. 

Estratégias e Orientações para o Desenvolvimento da Atividade: Aprender 
brincando, recorte o molde, escreva as vogais e cole uma figurinha. Em seguida 
dobrar e passar cola nas extremidades, feche o dado. Mostre as vogais no dado 
que você quer que a criança represente, peça que ela jogue o dado e fale a vogal 
que caiu.  

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 
adulto. 

 

 

 

 

 



 
 

Escola Municipal Manoel Baptista da Silva 

Nome do Aluno: XXXXXXXXXXX      Data: 11/08/2021                Semana: 21 

Professora: Josiane Nunes Dias Ferreira                     Turma: Sala de Recursos    

Campos de Experiencias: “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

Objetivos de aprendizagem: Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 
 

Segmento: Educação Infantil 

Atividade: Abrir Potes. 

Objetivo Específico: Uso do movimento pinça e autonomia.  

Habilidades Trabalhadas: Coordenação viso motora, atenção e concentração. 

Recursos Utilizados: Potes diversos. 

Estratégias e Orientações para o Desenvolvimento da Atividade: Mostre os 
potes para as crianças para que elas explorem. Em seguida peça que retire a 
tampa e coloque novamente. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 
adulto. 

 

 

 

 



 
 

Escola Municipal Manoel Baptista da Silva 

Nome do Aluno: XXXXXXXXXXX      Data: 12/08/2021              Semana: 21 

Professora: Josiane Nunes Dias Ferreira                    Turma: Sala de Recursos    

Campos de Experiencias: “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

Objetivos de aprendizagem: Demonstrar valorização das características de seu 
corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os 
quais convive. 
 

Segmento: Educação Infantil 

Atividade: Desenhar as mãos com tinta.  

Objetivo Específico: Desenvolvimento habilidades psicomotoras e estimular 
atividades artísticas. 

Habilidades Trabalhadas: Coordenação viso motora, atenção e concentração 

Recursos Utilizados: Sulfite, tinta guache. 

Estratégias e Orientações para o Desenvolvimento da Atividade: Para o 
desenvolvimento da atividade, explique a criança que vamos desenhar a mão, 
uma parte do corpo. Em seguida peça que a criança mergulhe o dedo na tinta e 
espalhe na outra mão, coloque a mão com tinta sobre o sulfite, para fixar a tinta. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 
adulto. 

 

 

 



 
 

Escola Municipal Manoel Baptista da Silva 

Nome do Aluno: XXXXXXXXXXXXX      Data: 13/08/2021           Semana: 21 

Professora: Josiane Nunes Dias Ferreira                     Turma: Sala de Recursos 

Campos de Experiencias: “Corpo, gestos e movimentos” 

Objetivos de Aprendizagem: Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas. 
 

Segmento: Educação Infantil 

Atividade: Nome no Varal. 

Objetivo Específico: Reconhecer as letras do nome e movimento pinça. 

Habilidades Trabalhadas: Coordenação motora fina, atenção, concentração, 
coordenação viso motora e Pensamento lógico. 

Recursos Utilizados: Folha com as letras do nome escritas, varal e pregador. 

Estratégias e Orientações para o Desenvolvimento da Atividade:  Escrever 
as letras do nome da criança em folha. Pronunciar o nome da criança, mostrar a 
sequência de letras do seu nome, fornecer o nome da criança escrita como apoio 
para ela realizar a atividade. Com o apoio peça que a criança, organize a as 
letras no varal, prendendo a folha da letra com pregador, formando o nome. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 
adulto. 

 

 


