
 

 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

26 / 07 / 2021 
Semana: 19 

Professora: Luciana Marques Turma: 

Sala de recursos 

Entrega para a professora atraves de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes Curriculares: Interdisciplinar 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: Completar as emoções. 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora. 

HABILIDADE TRABALHADA:Desenvolver progressivamente as habilidades manuais . 

RECURSOS UTILIZADOS: Atividade impressa, lápis e borracha 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: com o lápis contornar as emoções e 

colorir. 
 
 

 
 
 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

28 / 07 / 2021 
Semana: 19 

Professora: Luciana Marques Turma: Sala de 

Recursos 

Entrega para a professora através de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes curriculares: Interdisciplinar 

SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: A mãe amor perfeito. 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora e a criatividade. 

HABILIDADE TRABALHADA:Desenvolver progressivamente as habilidades manuais. 

RECURSOS UTILIZADOS; Atividade impressa, lapis, borracha, tesoura e lapis de cor. 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Mariano fez uma cartinha para a 
mamãe usando um coração. Com ajuda da mamãe faça você também. O coração é o símbolo do 
sentimento. Utilize também as imagens do menino ou da menina e cole no coração depois de enfeitá-lo 
como quiser use a criatividade. 

Peça ajuda para escrever uma palavrinha dentro dele. Se você consegue escrever frases caprichem a 

mamãe merece. Quero ver depois como ficou. 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

29 / 07 / 2021 
Semana: 19 

Professora:Luciana Marques Turma:Sala de 

recursos 

Entrega para a professora atraves de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes curriculares: Interdisciplinar 

SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: Carimbo do amor. 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora e a criatividade. 

HABILIDADE: TRABALHADA:Desenvolver progressivamente as habilidades manuais. 

RECURSOS UTILIZADOS;uma batata,faca, tinta (guache), pincel, sulfite, papelão para colocar embaixo 

do papel na hora de carimbar 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:Para fazer os desenhos nos  carimbos 
será necessário usar uma faca, é importante lembrar que essa parte deve ser feita por um adulto.As 
crianças irão pintar e carimbar no sulfite. ( Aperte a TECLA CTRL EM CIMA DO LINK E VOCÊ  TERÁ UM 
VÍDEO EXPLICATIVO) 

 

 
fhttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_jszeqgZDaM&feature=emb_logo 

O primeiro passo é lavar a batata e cortá-la ao meio. Deixe em um papel toalha para retirar o excesso de 
água ou deixe secar naturalmente 

Em seguida, pegue uma canetinha ou caneta para riscar a parte interna da batata no formato de um 
coração. 

Pegue a faca e corte em volta do coração .Deixando em relevo.Pronto. 

 

Atividade do aluno 

Entregue o guache ou a tinta para que a criança como pincel pinte somente o coração. 

Depois de pintar a batata, é só pressionar a parte pintada contra o papel, usando o papelão por baixo 
para dar uma base mais fixa. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_jszeqgZDaM&feature=emb_logo


 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

30 / 07 / 2021 
Semana: 19 

Professora:Luciana Marques Turma:Sala de 

recursos 

Entrega para a professora atraves de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes curriculares: Interdisciplinar 

 

SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: Colocar as letras no seu lugar 

OBJETIVO: Observar o quadro do alfabeto e colocar as letras na ordem alfabética 

HABILIDADE TRABALHADA: Reconhecer que assim como podemos usar desenhos para exprimir 

emoções ,usamos letras para formar palavras. 

RECURSOS UTILIZADOS:atividade impressa e lápis 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO:Vamos tentar fazer a leitura das letrinhas e explicar que 
no alfabeto elas tem uma ordem como os números. No quadro abaixo temos o alfabeto na sua sequencia 
para ajudar na produção da atividade. Em seguida representar esse lindo sentimento. 

 
 

 

Observação:Cole esse alfabeto em uma cartolina ou papelão que usaremos para 
outras atividades. 



 

 

 

 


