
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

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

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Dado Musical 

Objetivos: Identificar suas potencialidades e seus limites, estimular a 

percepção dos sons e as habilidades musicais. 

Habilidades Trabalhadas: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 

confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

Recursos Utilizados: Atividade impressa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça para 

que o aluno jogue o dado e de acordo com o que lhe é sugerido fazer, sempre 

estimule com elogios ao realizar cada comando. Incentivando-o. 

 

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: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Stop da matemática 

Objetivos: Estimular o cálculo mental, concentração e atenção. 

Habilidades Trabalhadas: (EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 

subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

Recursos Utilizados: Atividade impressa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça para 

que o aluno escolha um número aleatório, e escreva no quadradinho, ajude-o a 

dar sequencia até o resultado final.  

Sempre motivando com elogios! 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por 

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: Ensino 
Fundamental Anos 
Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Associando Números e Quantidades. 

Objetivos: Desenvolver e estimular a concentração, atenção e raciocínio lógico. 

Habilidades Trabalhadas: (EF01MA01) Utilizar números naturais como 

indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e 

reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem 

ordem, mas sim código de identificação. 

Recursos Utilizados: uma folha desenhada de acordo com o modelo abaixo, 

tampinhas de garrafas pet e canetinha. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça para 

que a criança escolha um número, identifique-o e procure a tampinha 

correspondente a quantidade que ele escolheu. Contando oralmente. 

Observação:  

Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 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: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Agrupando Quantidades/Cores 

Objetivos: Desenvolver a oralidade através da contagem, manusear objetos e 

visual.  

Habilidades Trabalhadas: (EF01MA02) Contar de maneira exata ou 

aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros 

agrupamentos. 

Recursos Utilizados: caixas de ovos, pincel, tinta guache e tesoura. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Nessa 

atividade, peça para que a criança escolha uma cor e contar todas as caixinhas 

de ovo da mesma cor, juntando-os. 

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

adulto. 

 


