ESCOLA MUNICIPAL: Fiorindo Roncon
NOME DO ALUNO:
DATA: 21/10/2021 SEMANA: 31
PROFESSOR: Maria Gonzaga
TURMA: Sala
de recursos
Campo de Experiência: O Eu, O Outro E O Nós
Objetivos: Comunicar suas ideias e sentimentos com desenvoltura a pessoas e grupo
diversos.
Nome da Atividade: Sentimento ( Amor)
Segmentos: Educação infantil
Objetivo: Que à criança aprenda a nomear, identificar e trabalhar os sentimentos nos
diferentes momentos em que se encontra e nesta construção conheça a si mesmo e
passe a administra os seus sentimentos.
Habilidades a serem desenvolvidas: No contexto vivenciado dos acontecimentos que
segue a vida que à criança adquira aos poucos buscar estratégias para lidar com seus
sentimentos em momentos diversos da sua vida aliado com coordenação motora fina ,
coordenação viso motora e auditiva e habilidades de recortar.
Recursos a serem utilizados: Material imprimido, Giz de cera e tesoura
Orientações para desenvolvimento da atividade: Convide a criança para atividade fale
que hoje vai ser sobre o sentimento chamado amor:
Orientações para desenvolvimento da atividade; vamos começar esta atividade
falando para seu filho (a) o que o amor? Pare, olhe ,para ele e abrace o seu filho (a) e
diga

sobre este sentimento em breve palavras o amor é cuidar e querer ó bem de

alguém... Este sentimento traz alegria para nós. Vamos para atividade peça para ele (a)
pintar o coração abaixo com giz de cera.

Deixe a criança pintar do seu jeito.

Pintar com giz de cera e logo após recortar.

Referencias: https://www.pinterest.ch/pin/436075176406234603/

Escola Fiorindo Roncon
PROFESSOR: Maria Gonzaga

22/10/2021

TURMA: Sala
de recursos

Objetivo: Traços, Sons, Cores E Formas
Campo de Experiência: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais

Nome da Atividade: Confecção de uma flor
Segmentos: Educação infantil / Jardim

Objetivo: Está atividade tem como proposta de estimular o movimento das mãos e dedos
(movimentação dos pequenos músculos, nessa atividade em especial, das mãos) das
crianças através do fazer artístico e o olhar.
Habilidades a serem desenvolvidas: Por este intermédio a criança vai desenvolver a
coordenação motora fina, o raciocínio, Percepção visual e fortalecer os músculos das
mãos e o movimento de pinça ou a preensão manual dos objetos.
Material a ser utilizado: Papeis crepom coloridos picados, Tesouro, Cola e folha de
sulfite. Poderá ser outros tipos de papel colorido.
Orientações para realizar atividade: Convide seu filho vamos confeccionar uma lida flor
com papel picado colorido? Sendo acompanhado e direcionado por adulto.
Orientações para desenvolvimento da atividade: De acordo a imagem abaixo pegar a
tesoura sem ponta e recortar papeis coloridos. Como a criança conseguir recortar logo
após amassar fazendo bolinhas e colar imagem abaixo.

https://atividadesparaprofessores.com.br/20-atividades-para-colagens-e-pinturas-emflores-em-pdf/
http://saojosecorupa.blogspot.com/2014/03/colagens-em-desenhos.html

