
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 09/08/2021 
Semana 21 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais Entregar:  registro de fotos  

 

Segmento: Ensino Fundamental anos iniciais 

Atividade: Formando Palavras 

Objetivo: Oportunizar aos alunos pensar na organização das sílabas e formação de palavras, por meio de 

brincadeira; memorização 

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

Recursos Utilizados: Figuras e sílabas  impressas ou recortadas de livros, tesoura, cola.  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade:  

Depois de confeccionar o jogo,conforme modelo abaixo. Escolher um lugar tranquilo, pode jogar na 

mesa ou no chão. Distribua as cartelas e peça para que a criança pegue uma imagem já com uma parte 

da sílaba. Peça que observe as outras imagens distribuídas e procure onde está a outra parte. Deixe que 

ela forme a palavra relacionada a figura do jeito dela, se a mesma, não colocar na ordem certa, peça que 

ela observe as sílabas novamente e faça a leitura. Assim ela perceberá onde terá que colocar sílaba 

corretamente para formar a palavra, através da sua própria descoberta. 

 

 

 

 

               

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 10/08/2021 
Semana 21 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: Matemática Divertida 

Objetivo: Desenvolver o cálculo mental, resolução utilizando estratégias próprias. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção; Concentração; Raciocínio Lógico matemático; Memória, Percepção e 

Memória Visual. 

Recursos Utilizados: Papelão, tampinhas, elásticos ou barbante, sulfite, tesoura, canetinhas, cola quente 

ou cola de silicone líquida. 

Estratégias orientações para o desenvolvimento da atividade:  Cole as tampinhas no papelão. Faça 

fichas com setenças matemáticas desejadas. Apresente uma ficha por vez e peça para criança resolver a 

sentença matemática pedida e colocar o elástico nas quantidades de tampinhas correspondente ao 

resultado. (veja modelo abaixo) 

  

 
  

 

 

 

 

    

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 11/08/2021 
Semana 21 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: Bingo  Palavras 

Objetivo: Desenvolver as habilidades de leitura e Escrita; Correspondência fonema/grafema 

 Habilidades Trabalhadas: Atenção; Concentração; Memória; Percepção visual; Pensamento Lógico; 

Linguagem e comunicação oral e escrita. 

Recursos Utilizados: Cartolina ou sulfite, canetinhas, imagens impressas ou recortadas, tampinhas de 

garrafa pet ou feijão ( para marcar) 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Como no bingo tradicional é preciso de 

cartelas. As cartelas são com palavras . Construa a cartela escrevendo palavras e as fichas com figuras 

correspondentes as palavras escritas ( que podem ser impressas ou recortadas de livros), conforme 

modelo abaixo.Cada participante escolhe uma cartela. Em seguida as fichas com figuras são colocadas 

em uma sacolinha e sorteadas uma a uma. Os jogadores devem procurar a palavra correspondente com 

a figura e colocar a tampinha na palavra sorteada.Quem conseguir preencher primeiro a cartela grita 

“BINGO”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 12/08/2021 
Semana 21 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: O que É, O que É ? 

Objetivo: Despertar Interesse e aumento de repertório. 

 Habilidades Trabalhadas: Atenção, Concentração, Memória, Percepção visual, Pensamento Lógico. 

Recursos Utilizados: Recortes de revistas ou figuras imprimidas de animais, objetos e alimentos, 

cartolina, sulfite, cola e caneta. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade:  

O  responsável irá recortar figuras (animais, objetos e etc.) cole em uma cartolina do tamanho de um 

envelope. Cada figura é colocada dentro de um envelope, no qual, por fora, estão escritas três dicas que 

a figura tem. Solicitar para criança adivinhar qual é a  imagem escondida, depois das pistas dadas. 

Exemplo: (figura de um Elefante.....” Sou o maior animal mamífero terrestre... Podemos fazer algumas 

dicas fáceis e outras com maior dificuldade de adivinhar.O importante é levarmos a criança, levantar 

hipótese, até adivinhar. 

 


