ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR
Rua: Lusitanos nº 02 – Vila Gomes – Ribeirão Pires (SP) – CEP: 09.403-110
Telefone: 4828-1561 - e-mail: emmariagomesdopilar@gmail.com - CNPJ 5996967500001-96

Atendimento Educacional
Especializado
Professor: Camila de Oliveira Silva
Almeida
Componente Curricular:
Interdisciplinar

Semana 28
Data: 28/09/2021
Turma: Sala de Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo
WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Pintura a dedo
Objetivo: Desenvolver a percepção de cores, tato e espacialidade.
Habilidades trabalhadas: Coordenação motora e coordenação espacial.
Recursos utilizados: Folha e tinta guache.
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Essa atividade é
para desenvolver a criatividade da criança, deste modo, o desenho será somente
supervisionado pelo responsável e a criança poderá soltar a sua imaginação. A criança irá
colocar o dedo no guache e fazer o desenho, movimentando o dedo que está com a tinta
para assim fazer o desenho.

Classificação da informação: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatários deste e-mail
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Atendimento Educacional
Especializado
Professor: Camila de Oliveira Silva
Almeida
Componente Curricular:
Interdisciplinar

Semana 28
Data: 29/09/2021
Turma: Sala de Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo
WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Cabana da leitura
Objetivo: Promover momentos em família, desenvolver a imaginação afeto e atenção.
Habilidades trabalhadas: Atenção e hábito da leitura.
Recursos utilizados: Lençol, cadeira/mesa e um livro.
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Os responsáveis,
irão montar uma cabana com lençol, podendo ser feita com o apoio de duas cadeiras,
uma com uma certa distância da outra para que vocês consigam ficar embaixo do lençol,
ou até mesmo, se possível embaixo da mesa e vocês cobrem a mesa com o lençol. Ao
entrar na cabana com a criança, questione o que ela acha e se ela consegue imaginar
estar em um local diferente de onde vocês estão. Logo após, inicie a leitura do livro e
curtam ao máximo esse momento, caso a criança não se interesse pela leitura, vocês
podem assistir o vídeo favorito da criança.

Classificação da informação: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatários deste e-mail
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Atendimento Educacional
Especializado
Professor: Camila de Oliveira Silva
Almeida
Componente Curricular:
Interdisciplinar

Semana 28
Data: 30/09/2021
Turma: Sala de Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo
WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Cada cor no seu quadrado
Objetivo: Incentivar a organização, reconhecimento das cores e seletividade.
Habilidades trabalhadas: Atenção, percepção visual, organização e raciocínio lógico.
Recursos utilizados: Objetos das cores: azul, vermelho e amarelo e potes.
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Os responsáveis
deverão separar alguns objetos que tenham em casa, com as cores primárias (azul,
vermelho e amarelo), em seguida organizar três potes, para que assim, a criança possa
selecionar os objetos, separar por cor e colocar dentro do pote que será direcionado pelo
responsável, sendo que, cada pote será designado para uma cor. Durante a atividade o
responsável, pode falar o nome do objeto e afirmar com a criança a cor do mesmo e qual
a utilidade do objeto que a criança está nas mãos.

Classificação da informação: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatários deste e-mail

