
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 30/08/2021 
Semana 24 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

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

 

Atividade: Dominó/jogo da memória da árvore e suas partes 

Objetivo: Estimulo o aprendizado da língua de sinais, através da associação da imagem com sinal 

correspondente. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, percepção e memória visual 

Recursos Utilizados: confecção do jogo  

 Estratégias e orientações para atividade:  As peças são distribuídas entre os participantes para inicio do 

jogo. Após a colocação da primeira peça,  cada participante , na sua vez tentará colocar uma peça que se 

encaixe com a anterior completando-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 31/08/2021 
Semana 24 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

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

 

Atividade: Cara a cara 

Objetivo: Reconhecimento de expressões e características  

Habilidades Trabalhadas: Percepção, linguagem oral e escrita 

Recursos Utilizados: cartelas com figuras e  ficha de palavras. 

Estratégias e orientações para  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/ 
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ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 01/09/2021 
Semana 24 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais 

 

Entregar: registro de foto/vídeo  

 

 

Atividade: Pareamento de número a quantidade 

Objetivo: Memorizar números  

Habilidades Trabalhadas: Concentração, percepção auditiva e visual, pensamento lógico matemático. 

Recursos Utilizados: cartelas com números, palitos/tampinhas. 

Estratégias e orientações  Apresentar os números , realizar contagem e identificar os números. A cada 

número solicitar ao aluno que represente através do palito ou tampinhas a quantidade.  

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 02/09/2021 
Semana 24 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais 

 

Entregar: registro de foto/vídeo  

 

 

Atividade: Brincadeira  números pares coloque a mãe na cabeça 

Objetivo: Desenvolver a atenção e memória 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, percepção auditiva e visual 

Recursos Utilizados: cartelas com figuras e ficha de palavras. 

Estratégias e orientações: Solicitar para dizer os números de 1 a 30, ou de acordo com o que souber 

contar. Também poderá apresentar placa dos números. Orientar que quando o número corresponder a 

par a criança deverá colocar a mão na cabeça. 

 


