
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 13/09/2021 
Semana 26 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Risque os iguais 

Objetivo: Marcar os desenhos conforme apresentado no dado 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, percepção visual, identificação de cores e memória.  

Recursos Utilizados: Duas folhas impressas  conforme modelo abaixo.  

 Estratégias e orientações para atividade: Cada jogador precisa ter um tabuleiro e uma canetinha 
(individualmente). Cada um em sua vez joga o dado e observa a figura que foi sorteada, identificando a 
cor do corpo, mãos, pés e também a posição do olho. Depois, procura e risca uma figura igual lá no seu 
tabuleiro. Se for sorteada uma figura que ele já não tenha mais disponível para riscar, passa a vez para 
outro jogador. Ganha o jogo quem riscar primeiro todo o seu tabuleiro. 

 

         

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 14/09/2021 
Semana 26 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Número faltante 

Objetivo: Identificar o número que falta 

Habilidades Trabalhadas: Percepção visual e atenção 

Recursos Utilizados: folha impressas com números, jogo de lego ou tampinhas para contagem. 

 Estratégias e orientações para atividade: 

Coloque as cartas dentro de uma lata ou sacola. Entregue para cada jogador 9 peças de lego (pode ser 
tampas de garrafa PET, pedrinhas.Cada jogador deve pegar uma carta da lata e deixar com os números 
voltados para baixo. Ao seu sinal eles devem virar a carta, procurar o número de 0 a 9 que está faltando e 
representar a quantidade correspondente com as peças de lego. O primeiro que concluir bate uma palma 
e diz” : “Terminei!”. Se ele acertou , fica com a carta. Ganha o jogo quem conquistar mais cartas. 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 15/09/2021 
Semana 26 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Ensino fundamental anos iniciais 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Siga as pistas  

Objetivo: Capacidade mental 

Habilidades Trabalhadas: pensamento lógico, atenção,  percepção e persistência 

Recursos Utilizados: Duas folhas  impressas  conforme modelo abaixo.  

 Estratégias e orientações para atividade:  Apresentar as cartas com os desafios para a criança escolher 

uma delas. Explicar que é preciso uma pré-leitura. Isso é importante porque após preencher os campos é 

necessário ler novamente para ter certeza que foi tudo preenchido corretamente. 

 


