
 

 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 13/09/2021 
Semana: 26 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

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

ou vídeos. 

   

Atividade: Números e Quantidades. 

Objetivos: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar 

o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

   Habilidades Trabalhadas: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, 

gravuras, livros etc., em contextos diversos. 

   Recursos Utilizados: saquinhos de pipoca com os números identificados 

e fichinhas coloridas. 

   Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça 

para que a criança identifique os números colados no saquinho coloque as 

fichinhas contando oralmente. 

  

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 

 



 

 
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:1409/2021. 
Semana: 26 

Professor: Maria de 
Jesus Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

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

ou vídeos. 

 
 

  Atividade: Sequenciação de Cores/Quantidades/Números. 

  Objetivos: Desenvolver a percepção visual, reconhecimento das cores e 

quantidades e aprimorar a coordenação motora. 

  Habilidades Trabalhadas: (EI03ET07) Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

  Recursos Utilizados: Números de 1 a 10  e tampinhas de garrafas pet 

coloridas. 

   Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: 

disponibilize para a criança os números e as tampinhas e peça para que 

agrupem de acordo com o número e identifiquem as cores das tampinhas. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

 

 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:15/09/2021. 
Semana: 26 

Professor: Maria de 
Jesus Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

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

ou vídeos. 

 

   Atividade: Brincando com números e Quantidades 

   Objetivos: Relacionar números a quantidades correspondentes, fazer 

contagem recitativa, desenvolver o raciocínio lógico, identificar e nomear os 

números. 

   Habilidades Trabalhadas: (EI03ET07) Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

   Recursos Utilizados: palitos de sorvete, caixa de ovo e canetinha. 

   Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Faça 

pontinhos pretos nos palitos (quantidades)  peça para a criança conte 

oralmente e coloque o palito em suas respectivas quantidades. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por 

adulto. 

 



 

 
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:16/09/2021. 
Semana: 26 

Professor: Maria de 
Jesus Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

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

ou vídeos. 

 

   Atividade: Explorando Cores e Quantidades. 

   Objetivos: Desenvolver a percepção visual, reconhecimento das cores e 

quantidades e aprimorar a coordenação motora. 

  Habilidades trabalhadas: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, 

livros etc., em contextos diversos. 

  Recursos utilizados: Tampinhas de garrafas pet coloridas, 

cartolina/papel cartão/sulfite e canetinha preta. 

  Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Para 

a realização dessa atividade é necessário que o adulto numere a placa, faça 

um circulo com a tampinha de acordo com a quantidade. Disponibilize as 

tampinhas e peça para que a criança oralmente fale a cor e a quantidade 

escolhida por ela. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto.   

 

 


