
 
 

        E.M. Comendador Abdalla Chiedde. 

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

Professor: Maria de Jesus Santos Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação Infantil 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e 

encaminhar para a Professora é chamada 

de vídeo por whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

  Atividade: Tapete Sensorial. 

  Objetivos: Trabalhar os sentidos da criança, especialmente o tato. 

  Habilidades Trabalhadas: (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação 

do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

  Recursos Utilizados: papelão, sugestões: grãos de feijão/milho/arroz, 

EVA, Lixa, Bombril,  

 Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Para a 

realização dessa atividade será necessário pedaços de papelão, molde de 

pezinhos os recursos que estiver em casa. Deixe a criança sentir a 

sensações e ir dialogando o que está sentindo. 

  

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:Educação Infantil 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e encaminhar 

para a Professora é chamada de vídeo por 

whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

 

Atividade: Selecionando Formas e Cores. 

Objetivos: Desenvolver a expressão oral e motora, a percepção visual e 

auditiva.  

Habilidades Trabalhadas: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Recursos Utilizados: rolos de papel higiênico, palitos de sorvete, plaquinhas 

com cores/formas. 



Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Deixe a 

criança escolher aleatória cada palitinho e identificar a sua escolha. Em 

seguida, distribuir os rolinhos de papelão. 

 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: Educação Infantil 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e encaminhar 

para a Professora é chamada de vídeo por 

whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

 

Atividade: Agrupando e Identificando Cores. 

Objetivos: Reconhecer e nomear as cores. Compreensão da realidade 

visual e desenvolver a capacidade de abstração. 



Habilidades Trabalhadas: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

 Recursos Utilizados: papelão, papel colorido e canetinha. 

 Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: 
Disponibilize o material aleatório para a criança manusear e agrupar as cores 

identificando-as. 

  

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: Educação 

Infantil 

Entregar: Tirar uma foto da atividade e encaminhar 

para a Professora é chamada de vídeo por 

whatsapp, áudios 

ou vídeos. 

 

Atividade: Sequência de Cores. 

Objetivos: Desenvolver a percepção visual e tátil e identificar e explorar cores. 

Habilidades trabalhadas: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

Recursos utilizados: Pedaços de EVA colorido, um pedaço de papelão, 

folha de sulfite. 

Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Selecione as cores de acordo com a gravura abaixo e disponibilize as 

demais para que a criança agrupe identificando cada cor ao manusear. 

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



 
 


