
 

 

        E.M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno:  Data: 06/09/2021 
Semana: 25 

Professor: Maria de Jesus Santos 
Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Seguimento: Ensino Fundamental 
Anos Iniciais. 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 
encaminhar para a Professora é chamada de 
vídeo por whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

 

Atividade: Números e Quantidades. 

Objetivos: Conceituar números, quantidades e ordenação, desenvolver a 
oralidade e coordenação motora.  

Habilidades: (EF02MA09) Construir sequências de números naturais em 
ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando 
uma regularidade estabelecida. 

Recursos utilizados: plaquinha de papelão com os números, massa de 
modelar/bolinhas coloridas. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: 
disponibilize o material para a criança manusear, deixe-a identificar oralmente 
as cores e as quantidades 

.Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 
adulto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

        E.M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno:  Data: 07/09/2021 
Semana: 25 

Professor: Maria de Jesus Santos 
Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino Fundamental 
Anos Iniciais. 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 
encaminhar para a Professora é chamada de 
vídeo por whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

 

Atividade: Atenção e Contagem. 

Objetivos: Noções de quantidade, Coordenação motora ampla, Atenção e 

Concentração. 

 Habilidades: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 

quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer 

situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim 

código de identificação.   

Recursos utilizados: atividade impressa e lápis de escrever. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Com 

muita atenção e concentração, o aluno irá contar oralmente a quantidade de 

objetos embaralhados e escrever identificando-os. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        E.M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno:  Data: 

08/09/2021 

Semana: 25 

Professor: Maria de Jesus Santos 
Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino Fundamental 

Anos Iniciais. 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 

encaminhar para a Professora é chamada 

de vídeo por whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

Atividade: Selecionando figurinhas. 

Objetivos: Coordenação motora, percepção visual, organização, sequência 

lógica. Identificar as letras do alfabeto. 

Habilidades trabalhadas: (EF01LP09) Comparar figuras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais. 

Recursos utilizados: Seis caixas de leite, figuras impressas ou recortadas de 

revistas, letras das vogais, e uma interrogação para colar na caixa. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: para a 

realização dessa atividade é necessário cortar ao meio as caixas de leite, 

encapar e colar as seguintes letras ( A,E,I,O,U e ?).   Em seguida, pedir para 

que o aluno identifique oralmente a figura e colocar nas caixas de acordo com 

a letra inicial. É importante sempre incentivar com elogios oferecendo um 

suporte adequado na realização da atividade. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto.          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        E.M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno:  Data: 

09/09/2021 

Semana: 25 

Professor: Maria de Jesus Santos 
Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino Fundamental 

Anos Iniciais. 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 

encaminhar para a Professora é chamada 

de vídeo por whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

Atividade: Pareamento de Figuras. 

 

Objetivos: Estimular o reconhecimento das cores, concentração e atenção. 

Percepção visual. 

Habilidades Trabalhadas: (EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de 

sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as 

estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-

discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras 

de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes. 

Recursos Utilizados: material impresso/ figuras recortadas. 

 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Para a 

realização dessa atividade é importante identificar as figuras de acordo com 

as cores abaixo. Selecionando-as uma por vez. Observação: Toda atividade 

deve ser acompanhada e orientada por um adulto. 



 

 


