
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 16/08/2021 
Semana 22 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos  iniciais Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: Bingo dos números 

Objetivo: Memorizar os numerais do 1 ao 10 

Habilidades Trabalhadas: Percepção, memória visual e auditiva; Concentração; Pensamento Lógico 

Matemático 

Recursos Utilizados: Cartolina, canetinhas, régua e tesoura, envelope ou um pote para colocar os 

números, tampinhas de garrafa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Confeccionar as cartelas de bingo, 

conforme modelo abaixo. Depois de pronto, terá que fazer cartões com números para o sorteio, 

colocar em um envelope ou em um potinho e iniciar o sorteio. Ao sortear o número, a criança deverá 

reconhecer em sua cartela o número pedido e marcar com uma tampinha. 

  

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 17/08/2021 
Semana 22 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: Bingo de palavras 

Objetivo:  Leitura e identificação de palavras 

Habilidades Trabalhadas: Percepção, memória visual e auditiva; linguagem e comunicação oral ; 

concentração;  

Recursos utilizados: cartolina, canetinhas, régua e tesoura, envelope ou um pote para colocar as 

palavras. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: um adulto irá confeccionar as 

cartelas de bingo, conforme modelo abaixo. Depois de pronto, terá que fazer cartões com palavras 

para o sorteio, colocar em um envelope ou em um potinho e iniciar o sorteio. Ao sortear  a palavra  a 

criança deverá reconhecer em sua cartela a palavra  pedido e marcar com uma tampinha.  

BINGO 

CACHORRO LEÃO MACACO 

  COELHO GALO GATO 

PÁSSARO RATO OVELHA 

BINGO 

SAPO COBRA COELHO 

  GALO CAVALO RATO 

CARNEIRO BOI LEÃO 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 18/08/2021 
Semana 22 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: Quebra-Cabeça “Formando Quadrados” 

 

Objetivo: Melhorar a capacidade de Resolução de Problemas; Desenvolver a parte psicomotora e 

Criatividade. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção; Raciocínio Lógico; Memória, Percepção e memória Visual. 

Recursos Utilizados: EVA  ou qualquer ouro tipo de papel  colorido 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade:  

Recortar 8 quadrados 12/12 cm, um de cada cor. Deixar apenas um inteiro, os outros como modelo 

abaixo. Misture todas as peças e peça para criança montar. Incentivar orientando a montar a figura 

de um quadrado 


