
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil Entregar:  registro de fotos  

 

 Atividade: Onde está a letra? 

Objetivo: Identificação do alfabeto  

Habilidades Trabalhadas: Percepção, fortalecimento muscular dedo e indicador e polegar. 

Recursos Utilizados: Cartolina, canetinhas, prendedor de roupas. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: desenhar conforme ilustração abaixo as 

letras do alfabeto na cartolina e prendedor de roupa. Embaralhar os prendedores  e pegar um a um , ler 

a letra do prendedor e localizar na cartolina do alfabeto a letra correspondente.  

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade:  Como se escreve? 

Objetivo: Escrever e identificação do alfabeto  

Habilidades Trabalhadas: Escrever as leras com o dedo indicador; Trabalhar os movimentos do dedo para 

sentido e direção correta das letras. 

Recursos Utilizados: Cartolina ou folha de sulfite e tinta. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Apresentar as letras  e escrever cada 

uma observando traçado correto. 

  

 



 

 

  

 

 

.ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: Bingo de letras 

Objetivo:  Leitura e identificação de letras 

Habilidades Trabalhadas: Percepção, memória visual e auditiva. 

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

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

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

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

reconhecer em sua cartela a letra  solicitada e marcar com uma tampinha.  

BINGO 

A C L 

R J V 

BINGO 

S B N 

U W X 

 



 

 

  

 

 

.ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 19/08/2021 
Semana 22 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil Entregar:  registro de fotos  

 

Atividade: Identificar onde está o animal? 

Objetivo Específico: Noções básicas de frente/atrás/ao lado. 

Habilidades Trabalhadas: Percepção Visual; Atenção; Concentração; Orientação espacial; 

Recursos Utilizados:  imagens, solicitar que pegue determinado  objeto e organize na posição. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento:. Explorar slides  observar o animal/objetos 

(frente/atrás/ao lado), o aluno deverá a cada slide se referir a posição que se encontra. Depois utilizar 

outros objetos onde a irá organizar conforme comando dado pela professora. 

   

 

 

 

 


