
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 23/08/2021 
Semana 23 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos finais 
Entregar: registro de foto/vídeo 

 

 

Atividade: Dominó da Adição 

Objetivo: Desenvolver o cálculo mental e estratégia própria 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, memória, raciocínio lógico matemático, percepção e memória visual 

Recursos Utilizados:  Papel, régua, tesoura,canetinha vermelha e azul. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Recortar o papel em retângulos iguais, 

fazer um risco ao meio de cada peça. Fazer 28 peças, sendo cada peça com uma adição e uma resposta 

da adição da outra peça, conforme modelo abaixo.  

Regras do jogo: Embaralhar as peças com números voltados para baixo; Escolher aleatoriamente sete 

peças por jogador; Um participante com maior número começa o jogo, revelando uma peça; Cada 

jogador, um a um no sentido horário, calcula o resultado e junta uma peça correspondente ao resultado 

revelado; Quem não tiver a peça, pega sucessivamente do monte até encontrar a peça procurada; se 

não houver mais peça no monte,passa a vez ao jogador seguinte; Será o vencedor quem ficar sem as 

peças do jogo em primeiro lugar. 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 24/08/2021 
Semana 23 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos finais 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Memória matemática 

Objetivo: Desenvolver o cálculo mental, estimular o raciocínio lógico 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, memória, raciocínio lógico matemático, percepção e memória visual; 

pensamento lógico. 

Recursos Utilizados: Papel, tesoura, canetinhas ou atividade impressa 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Desenhar conforme modelo abaixo ou 

imprimir.  Os números foram substituídos pelos símbolos. A criança terá que descobrir qual o valor de 

cada símbolo para chegar aos resultados das somas.  

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 25/08/2021 
Semana 23 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos finais 
Entregar: registro de foto/ vídeo 

 

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: 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, no presencial a criança retirar da caixa o objeto. Quando achar deverá mostrar para a 

professora e terá que nomear o  objeto e descrever sua finalidade. 

 


