ESCOLA MUNICIPAL: Fiorindo Roncon
NOME DO ALUNO:
DATA: 16/09/2021 SEMANA: 26
PROFESSOR: Maria Gonzaga
TURMA: Sala de
recursos
Campo de Experiências: Traços, Sons, Cores E Formas
Objetivos: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Nome da Atividade: Desafio dos lápis
Segmentos: Educação Infantil

Objetivo: Que a criança visualize a imagem e de acordo monte a sequências.
Habilidades a serem desenvolvidas; Solução de problema; coordenação motora fina;
Percepção Viso motora; Criatividade; habilidades cognitivas e sensoriais.

Orientações para desenvolvimento da atividade: De acordo a imagem abaixo montar
visualizar e montar de acordo.
Dicas: Se preferir monte outras sequências desafiante para a criança.

Recursos a serem utilizados: Espaço plano e lápis de cores variadas

Dicas antes da atividade: Converse com a criança e explique as etapas. Procure Local
calmo para obter atenção e concentração da criança. Esta atividade deve ser monitorada
por um adulto.

Segue Link com Vídeo da
atividade:https://br.pinterest.com/pin/679832506254933169/feedback/?invite_code=

a7e19cd104a14bcf97d49429f15dc236&sender_id=603623293714651337

ESCOLA MUNICIPAL: Fiorindo Roncon
NOME DO ALUNO:
DATA: 17/09/2021
PROFESSOR: Maria Gonzaga

SEMANA: 26
TURMA: Sala
de recursos
Campo de Experiências: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E Transformações.
Objetivos: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois
e o entre em uma seqüência

Nome da Atividade: Desafio dos dedinhos
Segmentos: Educação Infantil
Objetivo: Por intermédio de ler o número relacione às suas respectivas quantidades
utilizando o dedinho e o som dos números.
Habilidades a serem desenvolvidas: Solução de problema; coordenação motora fina;
Percepção viso motora; Criatividade; habilidades cognitivas e sensoriais.

Orientações para desenvolvimento da atividade:

Ao visualizar a figura abaixo o

número de bolinhas carimbar com dedinho as respectivas quantidades.
Dicas: Se preferir monte outras sequência desafiante para a criança.

Recursos a serem utilizados: material imprimido
Dicas antes da atividade: Converse com a criança e explique as etapas. Procure Local
calmo para obter atenção e concentração da criança. Esta atividade deve ser monitorada
por um adulto.

Segue Link com Vídeo da
atividade:https://br.pinterest.com/pin/679832506254933169/feedback/?invite_code=
a7e19cd104a14bcf97d49429f15dc236&sender_id=603623293714651337

