
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
20/09/2021 

Semana: 27 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala 
de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Conceitos matemáticos. 

Objetivos: Identificar números e quantidades, Possibilitar o desenvolvimento 

das percepções visuais, auditivas e sensório-motoras. 

Habilidades Trabalhadas: (EF01MA02) Contar de maneira exata ou 

aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros 

agrupamentos. 

Recursos Utilizados: papelão com os números, peças do jogo de dominó. 

Seguir o modelo abaixo. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça para 

que o aluno identifique os números e as quantidades e  procure nas peças de 

dominó a quantidade correspondente. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
21/09/2021 

Semana: 27 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Formando sílabas. 

Objetivos: Reconhecer a quantidade de sílabas em cada palavra, Identificar a 

constituição das palavras e das sílabas, desenvolver a oralidade. 

Habilidades Trabalhadas: (EF01LP06) Segmentar oralmente palavra em 

sílabas. 

Recursos Utilizados: Rolos de papel higiênico ou papel toalha, folhas 

impressas. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Disponibilize os rolos para o manuseio do aluno, peça que identifique as 

gravuras e  agrupem rolando as sílabas oralmente.  

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por 

adulto.   

 



 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
22/09/2021 

Semana: 27 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Risque os iguais 

Objetivos: Atenção, percepção visual, identificação de cores e memória. 

Habilidades Trabalhadas: (EF07EF05) Experimentar e fruir jogos de 

tabuleiro de baixa complexidade, observando as estratégias que são 

desenvolvidas por meio destes jogos. 

Recursos Utilizados: Duas folhas impressas conforme modelo abaixo. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Cada 

jogador precisa ter um tabuleiro e uma canetinha (individualmente). Cada um em 

sua vez joga o dado e observa a figura que foi sorteada, identificando a cor do 

corpo, mãos, pés e também a posição do olho. Depois, procura e risca uma 

figura igual lá no seu tabuleiro. Se for sorteada uma figura que ele já não tenha 

mais disponível para riscar, passa a vez para outro jogador. Ganha o jogo quem 

riscar primeiro todo o seu tabuleiro. 

 

 

 

 



 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
23/09/2021 

Semana: 27 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala 
de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Jogo das Emoções. 

Objetivos: Favorecer a autoestima, representar sentimentos, auxiliar na 

construção da representação de si.  

Habilidades Trabalhadas: (EF03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir. 

Recursos Utilizados: Plaquinha com as emoções e sentimentos. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Deixar o 

aluno fazer o manuseio da plaquinha, pedir para que escolha uma a uma e 

deixar que expresse suas emoções de acordo com as suas escolhas. 

Estabelecendo tomada de consciência de si mesma. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um a 

adulto. 

 


