
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

13/09/2021  
 Semana:26 

Professora: Luciana Marques Turma: 

Sala de recursos 

 

aano 

 

 

aa 

Entrega para a professora atraves de  fotos , videos e 

chamadas pelo whatsApp ou presencial. 

 

 

 whatsapp 

    Componentes Curriculares: Interdisciplinar 

 

    SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

      NOME DA ATIVIDADE: O semáforo 
    OBJETIVO: Estimular  a percepção visual, desenvolvimento de habilidades: como a coordenação motora fina, 

concentração e criatividade. Obs: Depois de separar por cores a criança ficara livre para fazer uma colagem bem 
criativa. 
    HABILIDADE TRABALHA: Desenvolver a  coordenação motora fina, o raciocínio e o movimento de pinça.  
 
    RECURSOS UTILIZADADOS; xerox, papel crepom vermelho, verde e amarelo, cola e tesoura 
    ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Fazer bolinhas com papel crepom e colar  

o papel crepom nas cores do semáforo.Enfatizando o significado de cada cor.  
 

   

 BOA AULA  

 



 

 

 

               ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

15/09/2021  
Semana: 26 

Professora: Luciana Marques Turma: Sala de 

Recursos 

  

 

aano 

 

 

aa 

Entrega para a professora atraves de  fotos , videos e 

chamadas pelo whatsApp ou presencial. 

 

 

 

    Componentes curriculares: Interdisciplinar 

  

 SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADADE; Jogo da memória das placas do trânsito. 

OBJETIVO: Associar imagens a palavras e frases, possibilitando ao estudante a memorização de forma 

rápida, desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio. 
HABILIDADE TRABALHADA; desenvolver habilidades de concentração, autonomia e confiança. 
RECURSOS UTILIZADOS: Xerox,papelão ou outro material,cola e tesoura. 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Apos  a leitura de cada placa o aluno ira 
colar em um papelao ou cartolina e recortar. Em seguida é so jogar.  
 

 

 
 

 

  Boa aula!  

 

 

 

 



 

               ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

16/09/2021  
Semana: 26 

Professora: Luciana Marques Turma: Sala de 

Recursos 

  

 

aano 

 

 

aa 

Entrega para a professora atraves de  fotos , videos e 

chamadas pelo whatsApp ou presencial. 

 

 

 

    Componentes curriculares: Interdisciplinar 

 

  SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: O ônibus musical. 

OBJETIVO:Desenvolver habilidades manuais relacionadas com  o assunto. 

  HABILIDADE TRABALHADAS: (EF01LP23RS-1)Relatar fatos que componham episódios cotidianos, 

ainda que com apoio de recursos e/ou do professor. 
  
  RECURSOS UTILIZADOS; 1.xerox, lápis, garrafa caçulinha,4 tampinha, canudo,fita colorida e figuras de 

pessoas. 

 ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Após cantar com a professora  circular a 

palavra onibus . Vamos fazer um onibus com material reciclado 

                
  

                                                                               BOA AULA!!  

 



               ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

17/09/2021  
Semana: 26 

Professora: Luciana Marques Turma: Sala de 

Recursos 

  

 

aano 

 

 

aa 

Entrega para a professora atraves de  fotos , videos e 

chamadas pelo whatsApp ou presencial. 

 

 

 

    Componentes curriculares: Interdisciplinar 

  SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

NOME DA ATIVIDADE: Monta ,monta das  placas de trânsito 

OBJETIVO:Desenvolver habilidades manuais relacionadas com  o assunto. 

  HABILIDADE TRABALHADAS: (EF01LP23RS-1)Relatar fatos que componham episódios cotidianos, 

ainda que com apoio de recursos e/ou do professor.  
  
  RECURSOS UTILIZADOS; 1.xerox, lápis, cola, tesoura e cartolina 
 ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:Recortar as placas de transito abaixo e 

pesquisar seu significado .Em seguida recortar as figuras ao  meio. Espalhar sobre a mesa e em dupla ir montando as 

placas.     Ganhador é quem montar o maior numero de placas de trânsito   

                                                                                                

 

 

 

 

                                                      Boa aula!  


