
 

 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 04/10/2021 
Semana: 29 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Minha arte colorida. 

Objetivos: Percepção visual, coordenação motora fina e desenvolver a 

criatividade. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros.  

Recursos Utilizados: Atividade impressa, lápis de cor/canetinha, pirulito. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Deixe a 

criança usar a criatividade para pintar, realizando um lindo colorido do seu 

jeitinho sempre elogiando a sua arte. Em seguida, ajude-a a colar o pirulito 

na borboleta. 

 

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: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

 

 Atividade: Organizando a teia da Dona aranha. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora e visual, sequência numérica. 

Habilidades Trabalhadas: (EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, 

encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos. 

Recursos Utilizados: Caixa ou base de papelão, tampinhas/base de garrafa 

pet/suco e barbante. 

 Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Preparar 

uma caixa ou base de papelão, colar as bases das tampinhas na 

caixa/papelão, em cada tampinha de garrafa pet colar um pedaço de barbante 

de modo que a criança possa esticar e rosquear na base colada. Orientar sobre 

a identificação e sequência dos números. 

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: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

Atividade: Pescaria na água. 

Objetivos: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, atenção e 

habilidades de coordenação. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades 

manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas. 

Recursos Utilizados: Vasilha com água, tampinhas de garrafa pet e palitos 

de sorvete. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Em uma 

vasilha com água, coloque as tampinhas e com palitos de sorvete deixe que 

a criança pesque-as. Cada vez que ela conseguir realizar a pescaria vibre-as 

juntos. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por 

adulto.  

 



 
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

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

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

 

  Atividade: Arremesso de Boliche. 

  Objetivos: Promover a autoconfiança, a organização, concentração, 

atenção, raciocínio lógico-dedutivo.  

 

 Habilidades trabalhadas: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais 

no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações 

diversas. 

 Recursos utilizados: garrafinhas pet e bolinha. 

 

 Estratégias e Orientações para o desenvolvimento da atividade: Deixe 

a criança arremessar a bola para atingir as garrafinhas, derrubando o maior 

número de garrafas. Ao derrubar, peça para que identifique oralmente o 

número da garrafinha elogiando-o. 

 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto.   

 
 

 

 

 

 

 

 


