
 

 
        E.M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 10/08 a 13/08 

2021 
Semana: 21 

Professor: Maria de Jesus Santos 
Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Seguimento: Educação Infantil 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 

encaminhar para a Professora e 

chamada de vídeo por watsapp, áudios 

ou vídeos. 

   

 Atividade: Alinhavo de cores e formas. 

 

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora fina e a criatividade. 

 

Habilidades Trabalhadas: 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.). 

 

Recursos Utilizados: tesoura, linha, agulha, papelão e canudos coloridos. 

 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Recorte o papelão 

em quatro quadradinhos. Cole os canudinhos cortados de acordo com as gravuras abaixo. 

Disponibilize o material ao aluno e deixe que ele use a sua criatividade. 

 
Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto. 



 

 
 

 
 

Atividade: Explorando Cores 

    Objetivos: Desenvolver a imaginação e a capacidade de abstração e interpretação. 

Habilidades: (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).  

 

Recursos utilizados: caixa de ovo, tinta guache, tampinhas de garrafas pet coloridas. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade:  

 
 

 
 



 

    Atividade: Números e Quantidades. 

 
Objetivos: Desenvolver o raciocínio lógico matemático, a criatividade e o movimento de 

pinça. 

 

Habilidades Trabalhadas: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em 

contextos diversos. (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 
Recursos Utilizados: Folhas de sulfit, prendedores de roupa e canetinha. 

 
Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade:  

 

 
 
 

 
 

 Atividade: Explorando o movimento de Pinça. 
 

 Objetivos: Aumentar o vocabulário e as formas de compreensão da realidade visual. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Recursos Utilizados: tampinhas de garrafa pet, papelão, massinha de modelar, pinça. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: para a realização                   

dessa atividade deixe a criança faça as bolinhas e identifiquem as cores e coloque dentro 

das tampinhas identificando-as.



 

 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um adulto. 
 

 
 

 
 
 

 
 


