
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 27/09/2021 
Semana 28 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Qual é a tampinha?  

Objetivos: Estimular a coordenação motora e visual. 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, percepção visual coordenação motora. 

Recursos Utilizados: Recipientes recicláveis como: refrigerante, remédios de acordo com a imagem 

abaixo.  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Preparar um pedaço de papelão, colar 

os recipientes cortados ao meio e colar no papelão conforme modelo abaixo. Retire todas as tampinhas e 

deixe que a criança use a criatividade para tampa-las novamente. 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 28/09/2021 
Semana 28 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Bolinha na caixa de papelão.  

Objetivos: Estimular e desenvolver a coordenação motora corporal, concentração e noção de espaço.  

Habilidades: Atenção e  noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora. 

Recursos utilizados: Caixa de papelão (caixa de sapato) uma bolinha.  

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade:  Trabalhar no espaço externo noção de 

esquema corporal com uso de bambolê ou desenhar um círculo no chão. Depois partir para atividade 

proposta providenciando uma caixa e fazer um buraco no centro, deixar que a criança manuseie essa 

atividade em um espaço onde ela possa explorar.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 29/09/2021 
Semana 28 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Arremesso com argolas.  

Habilidades Trabalhadas: motora, noção de espaço e atenção. 

Recursos Utilizados: garrafas pets e argolas.  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Em um espaço amplo, disponibilize as 

garrafas enfileiradas e deixe a criança arremessar as argolas uma por uma. Contar e registrar pontuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 30/09/2021 
Semana 28 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Caixa da fala 

Objetivos: Estimular a linguagem oral. 

Habilidades Trabalhadas: Manipular objetos, textura, forma e cor, percepção visual  e linguagem.  

Recursos utilizados: Caixa ou pote de sorvete, objetos selecionados por categoria. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Organizar uma caixa conforme modelo 

abaixo ou pote de sorvete com tampa. Estimular a curiosidade e manipular os objetos que estão dentro da 

caixa tentado adivinhar o objeto. 

 

https://www.greenme.com.br/viver/especial-criancas/60050-metodo-montessori 
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