
 
ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM – UNIDADE I 

Nome do aluno:  Semana 18 
Professor: Darci Sanches Peres Mozelli Data: 20/07/2021 Turma: Sala 

de Recursos 
Componente Curricular: Interdisciplinar 
 

Entrega:aula interativa através do 
whatsapp com registro de fotos 

 

Segmento: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Atividade: VAMOS DESCOBRIR  QUAL O DESAFIO  DE CADA NÚMERO! 

Objetivo: Propiciar um momento de interação da criança com a professora e estimulando a 
criatividade e curiosidade. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Pensamento Lógico, Percepção auditiva. 

Recursos Utilizados: Folha  de sulfite, tesoura, canetinha. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Recorte a folha de sulfite 
em tiras para fazer 10 cartões. Com uma canetinha faça os números do 1 ao 10. Depois de pronto 
distribua na mesa de forma aleatória e coloque os numerais virados para baixo. Escolher um cartão 
e virar.  

A professora terá os mesmos cartões, só que em cada um terá um pequeno desafio, que quando a 
criança virar o número a professora fará leitura do desafio a ser cumprido. (Ex. 1-Diga uma palavra 
com a letra C........7- procure na casa um objeto de plástico.... etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Darci 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM – UNIDADE I 

Nome do aluno:  Semana 18 
Professor: Darci Sanches Peres Mozelli Data: 21/07/2021 Turma: Sala 

de Recursos 
Componente Curricular: Interdisciplinar 
 

Entrega:aula interativa através do 
whatsapp com registro de fotos 

 

Segmento: Ensino Fundamental Anos iniciais 

Ativividade: A MÚSICA PAROU E AGORA ESTÁTUA! 

Objetivo: Propiciar um movimento de interação da criança com a professora, estimulando o 
movimento do corpo. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Percepção auditiva, Coordenação motora 
ampla. 

Recursos Utilizados: Rádio ou celular. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Primeiro orientar a criança 
como a brincadeira funciona. Para essa atividade você vai  precisar de um rádio ou celular para 
tocar música. A professora irá colocar uma música e iniciaremos os movimentos dançando e em 
determinado momento a professora fará uma interrupção (parada) do som e o aluno e o professor 
deverá pemanecer em estátua por alguns momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ótima brincadeira : Professora Darci 

 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM – UNIDADE I 
Nome do aluno:  Semana 18 
Professor: Darci Sanches Peres Mozelli Data: 22/07/2021 Turma: Sala 

de Recursos 
Componente Curricular: Interdisciplinar 
 

Entrega:aula interativa através do 
whatsapp com registro de fotos 

 

Segmento: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Atividades: COMO ESTOU ME SENTINDO! 

Objetivo: Propiciar um momento de interação da criança com a professora. Que a criança fale 
sobre seus sentimentos. 

Habilidades Trabalhadas: Estimular a autoconfiança; Pensamento lógico, Comunicação Oral. 

Recursos Utilizados: EVA ou qualquer papel mais duro, canetinhas, palito de sorvete. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: A professora irá 
confeccionar carinhas com expressões de emoções diferentes, depois irá mostrar à criança e 
perguntar o que aquela expressão está querendo dizer. A criança então falará e a professora irá 
iniciar uma conversa perguntando em que momento ela demonstra esse sentimento. (Ex. CARINHA 
COM EXPRESSÃO FELIZ : QUANDO EU VOU BRINCAR.....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Darci 

 



 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM – UNIDADE I 
Nome do aluno:  Semana 18 
Professor: Darci Sanches Peres Mozelli Data: 23/07/2021 Turma: Sala 

de Recursos 
Componente Curricular: Interdisciplinar 
 

Entrega:aula interativa através do 
whatsapp com registro de fotos 

 

Segmento: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Atividade: PROCURANDO OBJETOS! 

Objetivo: Propiciar um momento de interação da criança com a professora.  

Habilidades Trabalhadas: Atenção; Concentração; Memória; pensamento lógico, comunicação 
oral; Percepção auditiva, tátil e visual. 

Recursos Utilizados: cartolina, canetinhas 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: A professora irá 
confeccionar cartões com letras, depois irá mostrar para a criança e ela terá que procurar pela casa 
algum objeto que se inicia com a letra apresentada. Quando achar deverá mostrar para a professora 
e terá que nomear os objetos e dizer sua finalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Darci 

 


