
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

09 / 08 / 2021 
Semana:21 

Professora: Luciana Marques Turma: 

Sala de recursos 

Entrega para a professora atraves de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes Curriculares: Interdisciplinar 

 

SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: Mãozinhas sensoriais. 

OBJETIVO: Estimular as habilidades sensório-motora através de atividades de percepção visual, tátil e auditiva, 

percepção de diferença e semelhanças, orientação temporal e espacial; 
HABILIDADE TRABALHADA: Compreender a atividade e fixar sua atenção, coordenação motora. 

RECURSOS UTILIZADOS: internet,celular,EVA ou cartolina, palitos de picolé e materiais de várias 

texturas... penas, botões, bolha, lixa, pompons, canudinhos, tampinhas pet... Você pode usar o que tiver em 
casa. Obs. não se esqueça de utilizar um material duro, 1 material macio e um material aspero. 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Recorte as mãozinhas no EVA ou na 

cartolina e recorte também um círculo de EVA   ou cartolina de outra cor. No círculo, cole seus materiais. 
Depois cole o palito de picolé atrás para a criança segurar. Se quiser um resultado ainda melhor, depois de 
colar o palito de picolé, cole a peça sobre outro EVA ou cartolina(de outra cor) e recorte deixando uma 
bordinha. Vai ficar mais resistente e caprichado..Vende os olhos e peça para que pegue uma mãozinha e 
oralmente relate qual o tipo de material esta colado na mãozinha? (obs: para os alunos que não tiverem a 
cartolina/EVA  estará disponivel na secretaria da escola) 

 

 

 

 
 

 

 
Boa aula ! 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

11 / 08 / 2021 
Semana: 21 

Professora: Luciana Marques Turma: Sala de 

Recursos 

Entrega para a professora através de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes curriculares: Interdisciplinar 

 

SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: Vamos encontrar? 

OBJETIVO: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora, etc. ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas. 

HABILIDADE TRABALHADA: Movimento corporal,atenção e concentração, 

RECURSOS UTILIZADOS; Músicas infantis para tocar durante a procura dos objetos . 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:A professora vai propor os seguintes 

desafios; encontre pela casa orientando que pode procurar dentro e fora de casa no tempo 
determinado.Quando achar o objeto gritar achei! 

 3 objetos na cor amarela e 2 objetos na cor branca; 

 1 objeto de plástico, 1 objeto grande e 1 objeto que cabe na sua mão. 

Agora conte quantos objetos você encontrou? Registre a quantidade em uma folha ou no caderno. 

PREPARADOS PARA BRINCAR? BOA DIVERSÃO 
 

 

 

 
 
 

Boa aula! 



 
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

12 / 08 / 2021 
Semana: 21 

Professora:Luciana Marques Turma:Sala de 

recursos 

Entrega para a professora atraves de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes curriculares: Interdisciplinar 

SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: Bolinhas de sabâo 

OBJETIVO: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros 

HABILIDADE TRABALHADA:  coordenação motora, curiosidade e interesse, movimento de pinça. 

RECURSOS UTILIZADOS: 1 detergente. 3 copos descartáveis com água, 3 ou mais cores de anilinas ou 
corante em pó alimentício, cartolina; canudinhos. 

 ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Com ajuda da mamãe, peça para a criança 

colocar o detergente nos copinhos com água (para fazer as bolinhas, que todos já sabem). Após, ela irá 
colocar em cada copinho, um pouco de anilina e mexer bem, até dissolver. Pingue uma gotinha de anilina no 
papel e em seguida assopre o canudo que foi colocado no detergente. Veja que legal! 
Depois é só brincar.. Vamos descobrir as cores. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Boa aula! 

 



 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

13 / 08 / 2021 
Semana: 21 

Professora:Luciana Marques Turma:Sala de 

recursos 

Entrega para a professora atraves de 

fotos , videos e chamadas pelo whatsApp 

Componentes curriculares: Interdisciplinar 

 
SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

NOME DA ATIVIDADE: Equilibrar é a ação; 

OBJETIVO: Desenvolver a atenção e o pensamento lógico. 

 HABILIDADE TRABALHADA: Coordenação motora, atenção, concentração, agilidade, mira e distância. 

RECURSOS UTILIZADOS: meia velha e grãos ou pedrinhas . 
 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Colocar os graos dentro da meia e pedir 

para a mamae costurar ou dar um nó.  Fazer 3 saquinhos de meia. 

Como brincar: a criança joga os saquinhos para o alto. Eles devem ficar onde caírem. O jogador pega um 

saquinho e atira para o alto. Antes que caia, ele deve pegar outro saquinho, e jogá-lo para o alto. Com os dois 
na mão, agora é hora de jogá-los e pegar o terceiro saquinho que deve ir para o ar antes de os outros 
caírem.Quem acertar tudo ganha um ponto. 

 

 
 

 

BOA SEMANA! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


