
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Quem é? 

Objetivo: Identificação do colega e professor da sala  

Habilidades trabalhadas: Associação visual, linguagem. 

Recursos utilizados: Fotos com colegas e professores da sala de aula. 

Desenvolvimento da atividade: Apresentar ao aluno imagem dos professores e colegas da sala de aula, 

solicitar para o aluno que aponte ou nomeia conforme a orientação dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Boliche 

Objetivo: Desenvolvimento esquema corporal  

Habilidades Trabalhadas: Percepção visual, a contagem e a linguagem.  

Recursos Utilizados: Pinos ou garrafa pet. 

Desenvolvimento: Organizar algumas garrafas e uma bola de meia ou plástico. Solicitar que a criança 

jogue tentando derrubar a maior quantidade possível de garrafas. No término verificar quem derrubou 

mais garrafas? � Quem derrubou menos garrafas? �  

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Agrupamento de cores 

Objetivo: Identificar e agrupar as cores 

Habilidades Trabalhadas: Percepção visual, relacionar/comparar as cores. 

Recursos Utilizados:  

Desenvolvimento: Apresentar as cores e solicitar que a criança identifique,  buscar objetos conforme a 

cor estabelecida  e logo agrupar por cor. Também será possível estabelecer uma sequencia de cores e a 

criança tenta realizar a combinação dada. 

    

  

 

   



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Boliche das vogais 

Objetivo: Conhecer as vogais, e estimular a capacidade auditiva, capacidade de ouvir e discriminar sons, 

através de brincadeiras. 

Habilidades Trabalhadas: Percepção e memória auditiva e visual, atenção, concentração, linguagem e 

comunicação oral, coordenação motora global e pensamento lógico.  

Recursos Utilizados: 5 rolos de papel higiênico ou rolos de papel toalha,EVA, Tinta, ou papel colorido, 

canetinha, tinta guache, figuras que se iniciam com as vogais, bola. 

Desenvolvimento: Organizar rolinhos e identifique cada um com as vogais coladas ou escritas com 

canetinhas. Explique para a criança, a intenção da brincadeira que através do deslocamento do seu corpo, 

irá jogar a bolinha para tentar derrubar os rolinhos.Quando a criança derrubar um, faça ir buscar, faça 

com que observe a letra que está nela. Primeiro você pode  falar, nomeando a letra, depois peça para ela 

falar também. Você pode estar mostrando as figuras recortadas e mostrar,”olha o abacaxi se inicia com a 

letra a que você derrubou,  

 

 

 


