
 
Escola Municipal Yoshihiko Narita 

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

Professora: Bárbara Priscila Gueta Turma: Sala de 
Recursos 

Componente Curricular: Interdisciplinar Entregar: para a Professora através 
de fotos, vídeos e chamadas pelo 
whatsapp 

Segmento: Educação fundamental anos iniciais. 

Atividade: Complete a figura com a inicial. 

Objetivo: Aprender a ordenar as letras conforme as figuras e suas iniciais. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, concentração e memorização. 

Recursos Utilizados: Lápis, celular ou aparelho digital e atividade impressa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Escreva a 

inicial de cada desenho abaixo: 

 



 

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

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

Professora: Bárbara Priscila Gueta Turma: Sala de 
Recursos 

Componente Curricular: Interdisciplinar Entregar: para a Professora através 
de fotos, vídeos e chamadas pelo 
whatsapp 

Segmento: Educação fundamental anos iniciais. 

Atividade: Vogais da centopéia.  

Objetivo: Identificar e associar as vogais nas iniciais das imagens.  

Habilidades Trabalhadas: Coordenação motora fina, atenção, concentração e 

memorização. 

Recursos Utilizados: Lápis de cor, tesoura, cola, celular e atividade impressa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Pinte a 

centopéia e as figuras abaixo e em seguida cole em cima das vogais as figuras que 

correspondem as iniciais. 

 



 

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

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

Professor: Bárbara Priscila Gueta Turma: Sala de 
Recursos 

Componente Curricular: Interdisciplinar Entregar: para a Professora através 
de fotos, vídeos e chamadas pelo 
whatsapp 

Segmento: Educação fundamental anos iniciais. 

Atividade: Pontilhado do alfabeto. 

Objetivo: Estimular e aprimorar a escrita e coordenação motora fina do aluno. 

Habilidades Trabalhadas: (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação 

por letras.  

Recursos Utilizados: Lápis, atividades Impressas, celular ou aparelho digital. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Cubra os 

pontilhados das letras com lápis e leia o alfabeto. 

 

 



 

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

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

Professor: Bárbara Priscila Gueta Turma: Sala de 
Recursos 

Componente Curricular: Interdisciplinar Entregar: para a Professora através 
de fotos, vídeos e chamadas pelo 
whatsapp 

Segmento: Educação fundamental. 

Atividade: Pinte as vogais! 

Objetivo: Estimular a coordenação motora fina. 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, coordenação motora fina. 

Recursos Utilizados: Lápis de cor, celular ou aparelho digital e atividade 

impressa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Pinte os 

ursinhos e as vogais abaixo: 

 


