
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
04/10/2021  

Semana: 29 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala 
de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Multiplicação divertida. 

Objetivos: Desenvolver a compreensão e a memorização da tabuada e 

concentração. 

Habilidades Trabalhadas: (EF02MA07) Resolver e elaborar problemas 

de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por 

meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de 

imagens e/ou material manipulável. 

Recursos Utilizados: Tampinhas para rosquear, plaquinha de papelão para 

copiar a tabuada. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: para 

realizá-la essa atividade deixe que o aluno(a) leia oralmente  a tabuada e 

verifique o resultado mencionado e escolher a tampinha para rosquear. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
05/10/2021 

Semana: 29 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Memória e organização 

Objetivos: Percepção visual, memória e atenção. Perceber a composição do 

desenho e organizar. 

Habilidades Trabalhadas: (EF69AR04) Analisar os elementos é 

composições, organização de cores, de um mesmo tom, com diferentes níveis 

de saturação. 

Recursos utilizados: Fichas impressas  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: O jogador 

deve observar atentamente uma carta, depois de observar, tirar de seu campo 

de visão. Solicitar que em seguida de acordo com a memória utilize as fichas e 

organize na mesma posição da carta. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:06/10/2021  
Semana: 29 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos 
Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Bilboquê divertido. 

Objetivos: Estimular sua coordenação motora, noção espacial, além de 

desenvolver a capacidade de percepção e reflexo. 

Habilidades Trabalhadas: (EF02EF13) Vivenciar e compreender regras e as 

variadas formas de organização presentes nas diferentes categorias. 

Recursos Utilizados: Rolinhos de papel higiênico e barbante. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade:  

Pinte dois rolos de papel higiênico com tinta verde. Faça os olhos do sapo. Faça 

as pernas do sapo cortando do outro rolo de papel higiênico. Depois amarre o 

barbante para fazer a língua do sapo comendo o bichinho. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:10/07/2021  
Semana: 29 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Jogo da Velha  

Objetivos: de problemas Desenvolvimento do raciocínio, da lógica, movimento 

do adversário, sequênciação  e paciência. 

Habilidades Trabalhadas: (EF02EF13) Vivenciar e compreender regras e as 

variadas formas de organização presentes nas diferentes categorias. 

Recursos Utilizados: Palitos de sorvete coloridos, tampinhas de garrafa pet. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Nesse 

jogo, participam duas pessoas, que jogam alternadamente, preenchendo cada 

um dos espaços vazios. Cada participante deve usar um símbolo (X ou O). 

Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha com três símbolos 

iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal. 

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

adulto. 

 


