
 
Escola Municipal Yoshihiko Narita 

Nome do Aluno: Data: 09/08/2021 Semana: 21 

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. 

Atividade: Meu calendário 

Objetivo: Aprender a ordenar os dias da semana. 

Habilidades Trabalhadas: Espaço-temporal, rotina, organização e autonomia.  

Recursos Utilizados: Lápis, tesoura, cola, celular ou aparelho digital e atividade 

impressa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Senhor(a) 

responsável, abaixo temos um calendário com os anos, meses, dias e estações 

(clima), peça para que a criança organize as imagens de acordo com o calendário 

desse ano.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Observação: Esta atividade deve ser monitorada por um adulto. 



 

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

Nome do Aluno: Data: 10/08/2021 Semana: 21 

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. 

Atividade: Que dia é hoje? 

Objetivo: Identificar aspectos do calendário e clima.  

Habilidades Trabalhadas: Percepção de espaço/tempo. 

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

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Identifique 

abaixo o dia da semana de hoje, o dia do mês, o ano e pinte o clima. 

 

 

Abaixo escreva a data do seu aniversário e desenhe no bolo as velinhas de acordo 

com a idade que você tem agora. 

 

 



 

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

Nome do Aluno: Data:11/08/2021 Semana:21 

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: Esse(a) sou eu! 

Objetivo: Estimular a escrita do nome próprio, identidade e coordenação motora 

fina do aluno. 

Habilidades Trabalhadas: Proporcionar ao aluno apropriação de sua identidade e 

suas características e aprimorar a escrita.  

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

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Crie roupinhas 

para vestir o boneco abaixo e ficar parecido com você. Depois desenhe cabelos, 

olhos, boca e nariz e escreva seu nome completo no espaço ao lado. 

 



 

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

Nome do Aluno: Data:12/08/2021 Semana:21 

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: quebra cabeça da quantidade 

Objetivo: Estimular a percepção de quantidades e o raciocínio lógico matemático. 

Habilidades Trabalhadas: Reconhecer os números e suas respectivas 

quantidades. 

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

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Recorte e 

misture o quebra-cabeça e monte de acordo com os números e a quantidade com 

a figura correspondente.  

Observação: Esta atividade deve ser monitorada por um adulto. 


