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Atendimento Educacional 
Especializado Data: 17/08/2021  

Semana 22 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil. 

Atividade: Equilíbrio na corda (circuito motor). 

Objetivo: Desenvolver o equilíbrio, coordenação motora e atenção. 

Habilidades trabalhadas: Atenção, equilíbrio, coordenação, espacialidade, lateralidade e 

atenção. 

Recursos utilizados: 1 corda. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Para realizar essa 

atividade a corda é colocada no chão, das mais diversas formas: esticada, em forma de 

círculo, como uma “cobrinha” e até mesmo, se tiver mais de uma, em alguns intervalos onde 

a criança terá que pular de uma para a outra. O desafio é que a criança, se equilibre e ande 

em cima da corda, tentando ao máximo não cair, essa brincadeira pode ser um desafio para 

toda a família, onde quem conseguir andar a corda inteira sem cair, venceu o grande 

desafio.  

*Caso a família não tenha corda, pode ser usado fio, varal ou giz (para desenhar o caminho 

no chão). 
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Atendimento Educacional 
Especializado Data: 18/08/2021  

Semana 22 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil. 

Atividade: Pesca com prendedor. 

Objetivo: Desenvolver atenção, força e coordenação motora. 

Habilidades trabalhadas: Força, movimento de pinça, atenção e coordenação motora. 

Recursos utilizados: Prendedor, bacia com água e tampas de garrafa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Em uma bacia com 

água, serão colocadas algumas tampinhas de garrafa para que com o prendedor de roupas 

a criança consiga pescar uma por uma e colocar em um recipiente ao lado. O responsável 

poderá, a cada tampinha pescada, falar a cor da tampa e assim que finalizada a pesca, ele 

pode contar quantas tampinhas foram pescadas pela criança. 

 

   

 

  

mailto:emmariagomesdopilar@gmail.com


 
Classificação da informação: Restrita 

Grupo de Acesso: Destinatários deste e-mail 

  

 

     

 

 

 



 
Classificação da informação: Restrita 

Grupo de Acesso: Destinatários deste e-mail 

 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR  
Rua: Lusitanos nº 02 – Vila Gomes – Ribeirão Pires (SP) –  CEP: 09.403-110  

Telefone: 4828-1561 - e-mail: emmariagomesdopilar@gmail.com - CNPJ 5996967500001-96  

 

Atendimento Educacional 
Especializado Data: 19/08/2021  

Semana 22 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil. 

Atividade: Empilhando os potes. 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, lateralidade, percepções de posição e 

coordenação espacial. 

Habilidades trabalhadas: Coordenação motora, lateralidade, percepções de posição e 

coordenação espacial. 

Recursos utilizados: Potes dos mais diversos tamanhos. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: O responsável 

deverá separar potes dos mais diversos tamanhos e deixar espalhados em um local, onde 

a criança deverá empilhar estes objetos. Ao longo da atividade, a criança desenvolverá a 

percepção de que, seguindo uma ordem do maior para o menor o empilhamento ficará mais 

fácil e ele conseguirá empilhar, muito mais potes. 
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