
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Identificar onde está o animal? 

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

Habilidades Trabalhadas: Percepção visual, atenção, concentração e 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. 
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ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade:  Cartões, rolo de papel higiênico/pote de sorte e prendedor de roupa 

Objetivo Específico: Associar número a quantidade, atenção visual 

Habilidades Trabalhadas: Relacionar número a quantidade, habilidade motora fina. 

Recursos Utilizados: Cartão colorido, rolo de papel higiênico ou pote de sorvete identificados pro 

números conforme modelo abaixo. 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: Providenciar cartões, rolos de papel 

higiênico ou potes de sorvete, em cores diferentes. Durante o atendimento por chamada de vídeo será 

explorado nomeação das cores, identificação dos números e representação da quantidade com 

prendedores de roupa conforme modelo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Rolo de papel higiênico/pote de sorte e prendedor de roupa 

Objetivo Específico: Combinar as cores conforme o rolo/pote de sorte, atenção visual 

Habilidades Trabalhadas: Habilidades  motora fina, coordenação mão/olho. 

Recursos Utilizados: Rolo de papel higiênico ou pote de sorvete em pelo menos 3 cores, prendedor de 

roupa colorido. 

Estratégias e orientações para desenvolvimento da atividade: O responsável deverá pintar os rolos de 

papel higiênico ou providenciar potes de sorvete, com pelo menos 3 cores além dos prendedores de 

roupa de cores sortidas. Durante o atendimento por chamada de vídeo será explorado separação dos 

prendedores de roupas por cor, estabelecer uma associação da cor com objetos se necessário. Solicitar 

que a criança realize o movimento de pinça abrindo e fechando o prendedor. Após esse manuseio  a 

criança deverá colocar cada um na sua respectiva cor conforme modelo abaixo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 26/08/2021 
Semana 23 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Bolinha vai para a Casinha! 

Objetivo Específico: Aprender a sobrar, controlar a respiração e o movimento da boca, que auxilia na 

melhora da dicção e da oralidade. 

Habilidades Trabalhadas: Linguagem e comunicação oral, atenção, concentração, e orientação espacial. 

Recursos Utilizados: Massa de modelar, bolinha de isopor ou de pingue pongue e um canudinho. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Sobrar com o canudinho uma bolinha, 

percorrendo o caminho da espiral feito de massinha até o centro, sendo este realizado pela criança. Esse 

movimento pode ser repetido por várias vezes.  

 

 

 

 


