
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Fiorindo Roncon 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/08/2021 SEMANA: 23 

PROFESSOR: Maria Gonzaga  TURMA: Sala 
de recursos 

Objetivo: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e transformações.  

Campo de Experiência: Relacionar números as suas respectivas quantidades e identificar o 
antes e depois e o entre em uma seqüência. 

 

 

Nome da Atividade:  Relacionar números as suas respectivas 

quantidades. 

 

Segmentos: Educação infantil (Jardim) 

Objetivo: Reconhecer os números e seu real valor. Relacionando o número a seu real 

valor. 

Orientações para desenvolvimento da atividade:  De acordo a imagem abaixo pegar 

prendedores de roupa, papel cartão, caneta e tesoura. Recorte o papel cartão em 10 

fichas e em seguida escreva números 1 ao 10. Nos prendedores de roupa proceda da 

mesma forma escrevendo legíveis os números de 1 a 10. 

A criança vai relacionar o número que está escrito no cartão ao número que está no 

prendedor de roupa. 

 

Recursos a serem utilizados:  Prendedores de roupa, caneta, cartolina ou folha de 

sulfite. 

 

Orientações para realizar atividade: Antes de iniciar a atividade converse com a criança 

e explique as etapas. Procure local calmo para obter atenção e concentração da criança. 

Esta atividade deve ser monitorada por um adulto. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança 

descobrir. Cria situações-problemas.  Jean Piaget 

 

 

 

 

Referencias: https://br.pinterest.com/mariagonzagasilvag/n%C3%BAmeros-e-
quantidades-com-prendedores/ 
 

. https://www.pensador.com/autor/jean_piaget/ 

 
.  
 
 
 
Habilidades a serem desenvolvidas: Solução de problemas, Coordenação motora fina, 

Cognitiva, Viso motora, Memorização, Estratégias  para solucionar problemas . 

 
 
 
 
 

https://br.pinterest.com/mariagonzagasilvag/n%C3%BAmeros-e-quantidades-com-prendedores/
https://br.pinterest.com/mariagonzagasilvag/n%C3%BAmeros-e-quantidades-com-prendedores/
https://www.pensador.com/autor/jean_piaget/


 
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL: FIORINDO RONCON 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/08/2021 SEMANA: 23 

PROFESSOR: Maria Gonzaga  TURMA: Sala 
de recursos 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E Transformações. 

Objetivo: Expressar medidas ( peso, altura etc., Construindo gráficos básicos. 

 
 

Nome da Atividade: modelando os números com massinha 

 

Segmentos: Educação infantil / Jardim 

Objetivo: Estimular a aprendizagem de forma lúdica e sensorial preparando massinha e 

criando estratégias lúdicas para memorização dos números. 

Habilidades a serem desenvolvidas: Solução de problema; Coordenação motora fina, 

Percepção viso motora; Memorização e formas dos números. 

Orientações para desenvolvimento da atividade: Logo abaixo receita da massinha de 

modelar: Como na imagem modelar nas mãos e sobrepor sobre os números escritos na 

folha de sulfite. 

Recursos a serem utilizados: ingredientes para preparação da massinha de modelar, 

folha de sulfite e Caneta.  

Dicas antes de iniciar a atividade: Converse com a criança e explique as etapas. 

Procure Local calmo para obter atenção e concentração da criança. Esta atividade deve 

ser monitorada por um adulto. 

Então, para fazer sua massinha de modelar em casa e gerar momentos inesquecíveis com as 

crianças, siga as instruções a seguir. E boa diversão! 

Mãos a mossa fazer mossinha de modelar? 

 
 



 
 

 

Ingredientes: 

• 4 xícaras (chá) de farinha de trigo 

• 1 xícara (chá) de sal 

• 1½ xícara (chá) de água 

• 1 colher (sopa) de óleo (soja, girassol ou outro óleo comestível) 

• Corante comestível de cores variadas 

Modo de preparo: 

Para preparar a massinha de modelar caseira, basta misturar os 

ingredientes na ordem acima. Ou seja, por último, coloque o(s) corante(s) 

da cor que preferir. Viu como é fácil? Agora, mãos na massa! 
 

   

 

  Depois de pronto a massinha, modelar nas mãos, sobreponha sobre os números escrito 

da folha. 

Como na imagem acima 

Referencias: 
 
   https://leiturinha.com.br/blog/massinha-de-modelar/ 
https://br.pinterest.com/mariagonzagasilvag/matem%C3%A1tica/ 

 

  Não permita que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você 
pode fazer – John Wooden  
 
 
 
 

https://leiturinha.com.br/blog/massinha-de-modelar/
https://br.pinterest.com/mariagonzagasilvag/matem%C3%A1tica/

