
 

 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 27/09/2021 
Semana: 28 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Movimento de Pinça 

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora fina, percepção visual, 

concentração e explorar as cores. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades 

manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas. 

 Recursos Utilizados: prendedores de roupa coloridos, plaquinha de 

papelão ou madeira, arte de papel colado. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: 

Disponibilize os prendedores para a criança e cada um que pegar peça para 

que identifique a cor que escolheu e  coloque grudado plaquinha de acordo 

com o modelo abaixo. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 

 



 

 
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:28/09/2021 
Semana:28  

Professor: Maria de 
Jesus Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

 

 Atividade: Selecionando Cores. 

Objetivos: Fazer comparação, nomear e reconhecer as 

cores,selecionando-as.  

Habilidades Trabalhadas: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Recursos Utilizados: botões de cores variados/ papéis amassados, vasilhas 

coloridas de acordo coma gravura abaixo. 

 Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Ao 

disponibilizar o material peça  para que a criança selecione os objetos cada 

uma na sua cor , identificando oralmente. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:29/09/2021  
Semana: 28 

Professor: Maria de 
Jesus Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

Atividade: Aprendendo brincado. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora, visual, concentração e a 

linguagem oral. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI01ET05) Manipular materiais diversos e 

variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

Recursos Utilizados: canudos coloridos, barbante/cadarço e um pratinho 

descartável. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Deixe a 

criança manusear os materiais, cada escolha de canudinho explore a cor. 

Deixe-a formar um colar de canudinhos. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por 

adulto.  

 

 

 

 

 



 
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:30/09/2021 
Semana: 28 

Professor: Maria de 
Jesus Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

 

  Atividade: Brincadeira com sopro. 

  Objetivos: Concentração, capacidade de percepção sensorial e fortalecer 

a musculatura dos lábios. 

 Habilidades trabalhadas: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais 

no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações 

diversas. 

 Recursos utilizados: Pedacinhos de canudinhos colados e uma bolinha. 

 Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Faça 

uma colagem com zig zag de acordo com o modelo abaixo, entregue a 

criança uma bolinha e um pedacinho de canudo e peça para que assopre  

para passar a bolinha entre os canudos. Incentive-o sempre com elogios. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto.    

 

 


