
ATIVIDADE: Desenho coletivo 

 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 09/ 08 /2021 

Segunda-feira 
 

 

Semana: 21 
Professor: Carliane e Leandro Turma: JD II A e B. 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Escuta, fala, pensamento e 

imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 

 Para essa atividade você vai precisar apenas de uma folha e lápis. Podem participar duas ou mais 
pessoas. 
 O aluno inicia o desenho fazendo o primeiro risco e passa a folha para o segundo participante que 
continua o desenho fazendo o segundo risco e posteriormente passa de volta para o aluno ou terceiro 
participante. A folha com o desenho deve rodar até que um desenho seja finalizado! 
 Se desenhar sozinho já é legal, em grupo é muito mais! Boa atividade e divirta-se!  
 Enviar um registro em foto ou vídeo. 

 
 

 



 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 10/ 08/2021 

Terça-feira 

 
 
 

Semana: 21 
Professor: Carliane e Leandro Turma: JD II A e B. 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

ATIVIDADE: Vamos ler juntos? 

 

Leitura da parlenda a seguir: 

 
 

 
 

 
 Represente em seu caderno a parlenda através de um lindo desenho!  
 
 Envie uma foto ou vídeo do registro  
 
 Boa atividade! 
 
 
Fonte: http://www.pedrocanario.es.gov.br/uploads/files/educacao-20/educacao-especial/ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-DA-EDUCACAO-ESPECIAL-COM-ALTERACAO.pdf

A CASINHA DA VOVÓ 
 

É COBERTA DE CIPÓ: O CAFÉ 
 

TÁ DEMORANDO, COM 
 

CERTEZA NÃO TEM PÓ. 
DOMÍNIO PÚBLICO 

 



 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 11/ 08 /2021 

Quarta-feira 

 
 
 

Semana: 21 
Professor: Carliane e Leandro Turma: JD II A e B. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

ATIVIDADE: Pintar e contar! 

 
 Pinte a quantidade de peixinhos indicada no numeral: 
 Envie uma foto de registro  
 
 

 
 
Fonte: http://www.pedrocanario.es.gov.br/uploads/files/educacao-20/educacao-especial/ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-DA-EDUCACAO-ESPECIAL-COM-ALTERACAO.pdf



 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 
12/ 08 /2021 

Quinta-feira 

 
 
 
 

Semana: 21 
Professor: Carliane e Leandro Turma: JD II A e B. 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 

ATIVIDADE: Você conhece as formas geométricas? 

 

 
 

 Com massinha ou papel amassado, tente moldar as formas que você acabou de conhecer!  
 Envie uma foto de registro. 

 
Boa atividade!  



 

E.M PROFº ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 
13/ 08 /2021 

Sexta-feira 

 
 
 
 

Semana: 21 
Professor: Carliane e Leandro Turma: JD II A e B. 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e forma/ Corpo gestos e movimento/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver. 

 

ATIVIDADE: Cantando e colorindo 

 

Procurar na plataforma YouTube a música “Eu” do Palavra Cantada que fala um pouco 
sobre a cultura de algumas regiões do Brasil através de um história. 

Ouvir e curtir a musica e depois fazer um desenho que represente a canção!  

Enviar foto para registro. 

Boa atividade!  

 

 
 

 


