
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

27/09 /2021  
 Semana:28 

Professora: Luciana Marques Turma: 

Sala de recursos 

 

aano 

 

 

aa 

Entrega para a professora através de  fotos , vídeos e 

chamadas pelo whatsApp ou presencial. 

 

 

 whatsapp 

    Componentes Curriculares: Interdisciplinar 

 

    SEGMENTO: Ensino Fundamental Anos Iniciais 

      NOME DA ATIVIDADE: A foca 
    OBJETIVO: Estimular  a percepção auditiva ,percepção visual, cores e formas. 
    HABILIDADE TRABALHADA:  Reconhecimento de cores, coordenação motora,percepção visual e oralidade 
    RECURSOS UTILIZADADOS: internet, folhas coloridas, folha branca, cola e letras . 
    ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:Após ouvir o poema“A foca“ de Vinícius de 
Morais vamos repeti- lo para a criança perceber o animalzinho que o poema esta falando. Montaremos uma foca 
para isso vamos recortar círculos para monta -la. Um círculo grande laranja, 4 círculos médios (dois na cor 
laranja),(1 círculo azul e 1 círculo vermelho). Com as letras móveis vamos montar “A FOCA“ e pedir que o aluno 
reproduza na folha. 
 

 
 

   

 

 

 

  BOA AULA  

 

 



 

 

               ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

29/09/2021  
Semana: 28 

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; Vamos ficar feliz? 

OBJETIVO: Memorização de texto (gênero poema) .Leitura de texto e palavras  

HABILIDADE TRABALHADA; Estabelecer relações entre a oralidade e o texto escrito,utilizando os 
conhecimentos prévios. 
RECURSOS UTILIZADOS: Xerox, lápis de cor, palito e cola. 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Após assistir o vídeo do poema“A foca“ vamos 

ler atentamente e em seguida vamos recortar as tiras e solicitar ao aluno que montem o poema que está fora de 
ordem bem como sua figuras. Colorir a foca e colar em um palito.  

 

 

 

BOA AULA  

 



 

 

 

               ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

30/09/2021  
Semana: 28 

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: Texto enigmático 

OBJETIVO:Desenvolver habilidades de leitura e escrita.Localizar informações dentro do texto. 
  HABILIDADE TRABALHADAS: Atenção, concentração e  escrita de frases. 
 RECURSOS UTILIZADOS; Xerox, palito, cola e lápis de cor. 

 ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Após entregar o texto enigmático o aluno deve 

reescrever o texto de acordo coma figura . Em seguida completar as frases. Para concluir a atividade vamos 
colorir a foca e colar no palito.  

 

BOA AULA  



 

               ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

Nome do aluno: 
Data: 

01/10/2021  
Semana: 28 

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:Jogo da memória 

OBJETIVO: Desenvolver o raciocínio, através da relação entre imagem e sequência das cartas dispostas. 

  HABILIDADE TRABALHADAS:Promover  a associação da figura com a palavra escrita 
  
RECURSOS UTILIZADOS; Xerox, cola, tesoura , cartolina e contact. 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Após ouvir o poema “A foca” vamos montar e 
jogar.  Para concluir a atividade vamos colorir a foca e colar no palito. 

 

 BOA AULA  


