
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

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

 

Atividade: Bingo das palavras 

Objetivo: Identificar e ler palavras 

Habilidades Trabalhadas: Percepção, linguagem oral e escrita 

Recursos Utilizados: cartelas com figuras e  ficha de palavras. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: material para marcar. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Confeccionar cartelas com figuras,     

utilizar feijões/tampinha de garrafa para marcar.  A professora ou a criança, irá retirar uma palavras, a 

criança deverá ler e procurar entre suas figuras se tem a palavra que acabou de sortear.  Se sim, ela 

deverá  para marcar a figura. Quando todas as figuras da cartela forem marcadas a criança grita bingo 

e assim http://atividadeparaeducacaoespecial.com/inclusao-jogo-bingo/ 

 

 

http://atividadeparaeducacaoespecial.com/inclusao-jogo-bingo/


 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

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

 

Atividade: A MÚSICA PAROU E AGORA!  

Objetivo: Propiciar um movimento de interação da criança com a professora, estimulando o movimento 

do corpo.  

Habilidades Trabalhadas: Atenção, percepção auditiva, coordenação motora ampla.  

Recursos Utilizados: Rádio ou celular, dado de algumas imagens (pular com um pé, dançar e etc.)  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Primeiro orientar a criança como a 

brincadeira funciona. Para essa atividade você vai precisar de um rádio ou celular para tocar música. A 

professora irá colocar uma música e iniciaremos os movimentos dançando e em determinado momento 

a professora fará uma interrupção (parada) do som e o aluno e a professora deverá jogar o dado e 

verificar o comando a ser realizado. 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais 

 

Entregar: registro de foto/vídeo  

 

 

Atividade: Bingo Sonoro 

Objetivo: Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas, construir a palavra, identificar de 

sílabas. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção; memória, percepção e memória Visual. 

Recursos Utilizados: cartela com figuras e feijão ou qualquer outro material para marcar. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Confeccionar cartelas com figuras,     

utilizar feijões para marcar as sílabas.  A professora, irá retirar  uma sílaba por vez e mostrar, a criança 

deve procurar entre suas figuras se alguma começa ou termina  com a mesma sílaba. Se sim, ela coloca 

o feijão para marcar. Quando todas as figuras da cartela forem marcadas a criança grita bingo e assim 

ganha o jogo.  

 


