
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade:  

Objetivo: Hora de encaixar! 

Habilidades Trabalhadas: Coordenação motora fina, concentração e movimento de pinça.  

Recursos Utilizados: Palito de churrasco, massinha de modelar e macarrão. 

Estratégias e orientações para atividade: Ajustar o palito de churrasco na massinha de modelar 

conforme modelo abaixo. Se possível utilizar de diferentes tipos de macarrão, colocando cada tipo em um 

palito.  

 

                                          http://www.crechepintacor.com.br/pgi/11315/encaixando-nessa-atividade-estimulados-a-coordenacao-motora 

 

         

 

 

 

http://www.crechepintacor.com.br/pgi/11315/encaixando-nessa-atividade-estimulados-a-coordenacao-motora


 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Quem vai comer primeiro o macarrão? 

Objetivo: Estimular a paciência. 

Habilidades Trabalhadas: Coordenação, atenção e paciência.  

Recursos Utilizados: Linha ou barbante, cadeira e um prato. 

 Estratégias e orientações para atividade: A atividade deverá ser desenvolvida em dupla, organizar as 

cadeiras com rostinhos conforme abaixo ou adaptar por outros. Não se esquecer do furo na boca por 

onde irá passar a lã ou barbante. Orientar o aluno a enrolar e quanto mais à paciência e atenção será 

tranquilo para enrolar. Vence aquele que enrolar toda linha ou barbante primeiro que resta no  prato. 

 

https://br.pinterest.com/pin/821555157008661504/  

 

https://br.pinterest.com/pin/821555157008661504/


 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Mão na massa! 

Objetivo: Estimular na força de preensão 

Habilidades Trabalhadas: Força de preensão, concentração, linguagem oral.  

Recursos Utilizados: Massa de modelar, rolo, balde/bacia, esponja ou pano e água. 

Estratégias e orientações para atividade: Abaixo a proposta de duas atividades onde é atividade já 

observada pela criança ou até mesmo vivenciada. Na massa iremos utilizar a massinha de modelar e um 

rolo podendo ser adaptado a qualquer objeto de cilindro pesado. Solicitar que a criança com a força abra 

a massinha podendo depois utilizar forminhas para criar desenhos. Já a proposta do balde ou bacia com 

uma esponja ou pano a criança deverá encharcar de água. Depois solicitar para “torcer” (pano ou 

esponja), com isso a criança além da sensação sensorial irá desenvolver a força da mão. 

               

http://www.reab.me/atividades-simples-para-melhorar-a-forca-de-preensao-em-casa/ 

 

 

 

http://www.reab.me/atividades-simples-para-melhorar-a-forca-de-preensao-em-casa/


 

 

  

 

 ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 16/09/2021 
Semana 26 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Ajudando a regar as plantinhas! 

Objetivo: Estimular na força de preensão 

Habilidades Trabalhadas: Força de preensão e atenção. 

Recursos Utilizados: Pulverizador de água. 

 
Estratégias e orientações para atividade: Solicite a ajuda da criança em algumas tarefas de casa tais 

como molhar as plantas, lavar as janelas ou limpar as bancadas usando um borrifador de água. A criança 

pode apertar o gatilho para pulverizar a água com isso desenvolvendo a força da mão. 

 

 

http://www.reab.me/atividades-simples-para-melhorar-a-forca-de-preensao-em-casa/ 

 

http://www.reab.me/atividades-simples-para-melhorar-a-forca-de-preensao-em-casa/

