
    

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/10/2021 SEMANA: 32 

PROFESSORES: Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA: JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

 

TEMA: SONDAGEM 

 

Sondagem é a atividade de diagnóstico das hipóteses de escrita de cada aluno de uma turma de 

alfabetização e é usada para avaliar a evolução do processo de aprendizagem. 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência e 

autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças de 

montar...) em seguida solicite que à criança faça a contagem. 

 Escrita do nome próprio. 

Leitura do alfabeto e identificação das vogais. 

 

ATIVIDADE: QUEBRA-CABEÇA DE PALITO DE PICOLÉ. 

Material: Palitos de picolé, Tinta guache (vermelha, azul e verde). Fita crepe. Pincel. 

Descrição da Atividade: Fazer quatro grupos com 7 palitos de picolés cada. Passar a fita crepe atrás de 

cada grupo para grudar os palitos. Com a utilização de um copo e uma régua desenhar as formas 

geométricas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), conforme mostra a figura.  

Em seguida pintar cada forma geométrica desenhada com uma cor de tinta guache. Depois de pintar, retirar 

a fita crepe de trás dos grupos de palitos e brincar. 

Objetivo: Através dessa atividade trabalhamos o desenvolvimento das crianças com as cores primárias, 

formas geométricas e coordenação motora fina. Também é um ótimo exercício para estimular o raciocínio e 

a concentração. 

Treinar desenhos de quadrados, círculos e outras formas geométricas é fundamental para que 

posteriormente a criança consiga desenhar os símbolos pertencentes ao nosso alfabeto. 



Crianças que estão em casa se não ter palitos de sorvete, pode utilizar folha de sulfite, faça o desenho das 

formas geométricas, recorte, embaralhe e permita que a criança faça a montagem do jeitinho dela. 

 


