
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 20/09/2021 
Semana 27 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Qual é a cor? 

Objetivo: Identificar as cores e coordenação motora. 

Habilidades Trabalhadas: Coordenação motora fina, concentração e identificação de cores. 

Recursos Utilizados: Fichas impressas com imagens coloridas. 

Estratégias e orientações para atividade: Nomear cada cor/ relacionar com objetos da sala, solicitar que o 

aluno identifique a cor do carro apontando e colocando o prendedor de roupa na cor correspondente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 21/09/2021 
Semana 27 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Brincando de pegar! 

Objetivo:Desenvolver a coordenação motora fina, identificar cores, estimular a criatividade e 

concentração. 

Habilidades trabalhadas: Explorar e reconhecer linha, forma, cor, espaço, movimento etc. 

Recursos Utilizados: Caixa de ovo, massa de modelar e uma pinça.  

   Estratégias e orientações para atividade: Disponibilize o material para a criança realizar o movimento de      

pinça, peça que identifique as cores escolhidas por ela e deixe-as agrupar da sua maneira. 

 

https://www.montessoriana.com.br/post/montessori-em-casa-o-movimento-da-pin%C3%A7a-e-o-desenvolvimento-da-escrita 

 

 

https://www.montessoriana.com.br/post/montessori-em-casa-o-movimento-da-pin%C3%A7a-e-o-desenvolvimento-da-escrita


 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 22/09/2021 
Semana 27 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Cadê o par? 

Objetivo: Identificar cores 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, percepção visual e organização 

Recursos Utilizados: fichas impressas com desenho de maia coloridas. 

Estratégias e orientações para atividade: Apresentar as cores nomeando e identificando cada uma, 

solicitar ao aluno para perceber a cor da meia que está usando. Relacionar com outros objetos no espaço. 

Também pode aproveitar para realizar uma sequencia de meias e o aluno deverá parear conforme o 

modelo dado. 

 



 

 

  

 

 ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 23/09/2021 
Semana 27 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Números e Quantidades. 

Objetivos: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em 

uma sequência.  

Habilidades Trabalhadas: Percepção visual, memória, atenção e organização.  

Recursos utilizados: saquinhos, rolinhos de papel ou bandeja com os números identificados e fichinhas 

coloridas ou tampinhas. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça para que a criança identifique os 

números colados no saquinho coloque as fichinhas contando oralmente.  

 

 


