
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data:04/10/2021 
Semana 29 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Organizando a teia da Dona aranha!  

Objetivos: Estimular a coordenação motora e visual, sequência numérica. 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, percepção visual e coordenação motora. 

Recursos Utilizados: Caixa ou base de papelão, tampinhas/base de garrafa pet/suco e barbante. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Preparar uma caixa ou base de papelão, 

colar as bases das tampinhas na caixa/papelão, em cada tampinha de garrafa pet colar um pedaço de 

barbante de modo que a criança possa esticar e rosquear  na base colada. Orientar sobre a identificação e 

sequência dos números. 
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ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 05/10/2021 
Semana 29 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Pareamento divertido com objetos!  

Objetivos: Identificar os objetos correspondentes ao desenho. 

Habilidades: Percepção visual, atenção e linguagem e comunicação oral. 

Recursos utilizados: Sulfite ou cartolina, objetos  e canetinha.  

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade:  Desenhar os objetos na folha sendo 

apenas o contorno. Solicitar que a criança realize a nomeação de cada objeto e depois que tente sobrepor 

nos desenhos identificando a cada um. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/281967626658176358/ 
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ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 06/10/2021 
Semana 29 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Quem vem depois? 

Objetivos: Realizar pareamento e discriminar cores,. 

Habilidades Trabalhadas: Percepção visual e atenção. 

 Recursos Utilizados: Base de papelão, Eva ou papel cartão coloridos. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento: Confeccionar cartões coloridos e montar uma 

sequência na base conforme modelo abaixo. Solicitar que a criança identifique cada cor e organize em sua 

base a sequência correspondente conforme a dada. 

 



 

 

  

 

 ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 07/10/2021 
Semana 29 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Organize as cores. 

Objetivos: Identificar as cores exposta na bandeja. 

Habilidades Trabalhadas: Percepção visual, atenção e coordenação motora. 

Recursos utilizados: Bandeja/base, tampinhas de garrafa e bolinhas coloridas. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Organizar uma bandeja/ base com 

tampinhas coloridas coladas conforme modelo abaixo. Disponibilizar um pegador para que a criança possa 

manusear identificando a cor da bolinha e coloque na cor correspondente da tampinha. 

 

 


