
 

 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 20/09/2021 
Semana: 27 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Seta das Cores 

Objetivos: Reconhecer e identificar as cores, desenvolver a oralidade e 

criatividade. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

 Recursos Utilizados: círculos de EVA coloridos, plaquinhas com setas 

desenhadas ou impressas. De acordo com o desenho abaixo. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Pedir 

para a criança orientada pelas setas das cores colarem os círculos e 

identifica-los oralmente. 

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: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

 
 Atividade: Dadinho das Cores e Quantidades. 
Objetivos: Estimular o raciocínio lógico e a criatividade e movimentos 

corporais. 

Habilidades Trabalhadas: (EI03ET07) Relacionar números às suas 

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

sequência. 

Recursos Utilizados: tampinhas de garrafa pet com números e um dadinho 

colorido. 

 Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Procurar objetos na casa de acordo com a cor do dado e a quantidade da 

tampinha colocando-as com os números para baixo. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

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: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

Atividade: Explorando Cores 

Objetivos: Identificar e reconhecer cores e formas, explorar a criatividade e 

concentração, manipular objetos. 

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

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

bidimensionais e tridimensionais. 

Recursos Utilizados: Objetos para montar em EVA 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Disponibilizar o material para a criança e a deixar usar a criatividade para 

montar os objetos nos seus lugares e identificando as cores oralmente uma a 

uma. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por 

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: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

 

  Atividade: Desafios das Cores 

  Objetivos: Visualizar imagens, montar sequencias, desenvolver a 

coordenação motora. 

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

livros etc., em contextos diversos. 

 Recursos utilizados: lápis de cor variados e folha de sulfite. 

 Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Converse com a criança explicando as etapas. De acordo com a imagem 

abaixo montar e identificar as cores. Montar outras sequencias.  

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto.     

 

 


