
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME:XXXXXXXXXX DATA:20/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSORA:DÉBORA MARQUES DE AZEVEDO SILVA TURMA:SALA DE 

RECURSOS 

COMPONENTE CURRICULAR:INTERDISCIPLINAR 

OBJETIVO: Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 

 

Segmento: Ensino fundamental, anos finais 

Atividade: Verdade ou mentira 

Habilidades: Comunicação, expressão 

Orientação e estratégia para o desenvolvimento da atividade: Conversar 

com o aluno assuntos sobre seus gostos e preferências do seu cotidiano, 

depois faça afirmações para ele (a) responder com as palavras, verdade ou 

mentira. 

Exemplos de afirmações: 

• Sua cor preferida é azul. 

• Seu animal de estimação é um gato. 

• Você tem 3 irmãos. 

Recursos Utilizados: Diálogo 
 
 
 



 

 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME:XXXXXXXXXX DATA:21/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSORA:DÉBORA MARQUES DE AZEVEDO SILVA TURMA:SALA DE 

RECURSOS 

COMPONENTE CURRICULAR:INTERDISCIPLINAR 

OBJETIVO: Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, 
identificar as características da própria personalidade. 

 
 

Segmento: Ensino fundamental, anos finais 

Atividade: Sou feliz quando? 

Habilidades: Comunicação, expressão 

Orientação e estratégia para o desenvolvimento da atividade: O professor 

(responsável), mostrará diversas imagens, o aluno responderá a cada imagem 

somente com expressões de triste ou feliz, de acordo com o que ele acha que 

está acontecendo na imagem. 

Recursos Utilizados: Imagens 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME:XXXXXXXXXX DATA:22/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSORA:DÉBORA MARQUES DE AZEVEDO SILVA TURMA:SALA DE 

RECURSOS 

COMPONENTE CURRICULAR:INTERDISCIPLINAR 

OBJETIVO: Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, 
identificar as características da própria personalidade, ter consciência dos talentos 
pessoais e descobrir qual a melhor maneira de explorá-los. 

 
 

Segmento: Ensino fundamental, anos finais 

Atividade: Minha bandeira 

Habilidades: Comunicação, expressão 

Orientação e estratégia para o desenvolvimento da atividade: Explique para 

eles que, assim como um país tem a sua bandeira, cada um construirá a sua própria 

bandeira, ou seja, deverá ter uma representação sobre aquilo que considera bom para si 

mesmo, depois converse com o aluno sobre os itens colocados na bandeira abaixo, sobre 

suas conquistas, quais seus desejos, e o que não desejam. 

Recursos Utilizados: Diálogo 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

NOME:XXXXXXXXXX DATA:23/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSORA:DÉBORA MARQUES DE AZEVEDO SILVA TURMA:SALA DE 

RECURSOS 

COMPONENTE CURRICULAR:INTERDISCIPLINAR 

OBJETIVO: Conhecer as características dos diferentes grupo de palavras através de 
pessoas ou objetos do seu convívio social. 

 
 

Segmento: Ensino fundamental, anos finais 

Atividade: Stop 

Habilidades: Comunicação, expressão, memória 

Orientação e estratégia para o desenvolvimento da atividade: Escolha uma 

categoria, como: nome, (de amigos), (familiares), animal, cor e frutas,etc, falar 

"stop" e cada um coloca a mão com quantos dedos quiser (um, dois, 

cinco).Falar as letras do alfabeto de acordo com o número de dedos, a última 

letra que falar, terá que falar o nome com a inicial da categoria escolhida. 

Recursos Utilizados: Comunicação e os dedos. 
 
 
 
 
 

 


