ESCOLA MUNICIPAL: Fiorindo Roncon
NOME DO ALUNO:
PROFESSOR: Maria Gonzaga

DATA: 28/10/2021 SEMANA: 32
TURMA: Sala
de recursos
Objetivo: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E Transformações
Campo de Experiência: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
propriedades.

Nome da Atividade: Conceitos ,tamanhos e formas
Segmentos: Educação infantil (Jardim)
Objetivo: Além de trabalhar os conceitos matemáticos de "maior" e "menor", esta
atividade permite o desenvolvimento da capacidade de observação, percepção visual,
concentração e atenção.
Recursos a serem utilizados: Objetos em forma de círculos em diferentes tamanhos,
grande , médio e pequeno, cartolina branca e caneta.
Orientações para desenvolvimento da atividade: Escolha objetos na casa em diferentes
tamanhos de acordo a imagem abaixo. Na forma geométrica circulo, logo em seguida pegue
a cartolina e contorne as formas dos objetos na cartolina. Peça para criança sobrepor os
objetos em forma de circulo sobre suas formas riscadas. Logo depois escolha três
tamanhos, grande, médio e pequeno e fale para criança sobre os tamanhos em seguida
pergunte á ela .
Orientações para realizar atividade: Convide a criança para participar da atividade,
pareamento de objetos procurando objetos na casa em forma de circulo. Logo depois
proceda como na imagem abaixo. Procure local calmo e atenção e concentração da
criança.
Habilidades a serem desenvolvidas: Coordenação motora fina, Cognitiva , Visomotora,
Memorização, Estratégias para solucionar problemas , Atenção e Concentração.

O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança
descobrir. Cria situações-problemas.
https://br.pinterest.com/pin/647251777697695867/

Jean Piaget

O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança
descobrir. Cria situações-problemas.

Jean Piaget

Referencias: https://br.pinterest.com/pin/647251777697695867/

ESCOLA MUNICIPAL: Fiorindo Roncon
NOME DO ALUNO:
29/10/2021
PROFESSOR: Maria Gonzaga

SEMANA: 32
TURMA: Sala
de recursos
Objetivo: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e
necessidades em situações diversas.
Campo de experiência: Corpo, Gestos E Movimentos
Nome da Atividade: Percepção visual
Segmentos: Educação infantil
Objetivo:

Através do desenvolvimento das habilidades da percepção visual a criança

poderá reter imagens visuais das letras e dos números, bem como reproduzir suas formas,
aprender a direcionalidade da escrita e a orientação espacial das letras.
Habilidades a serem desenvolvidas: Obtendo requisito para o reconhecimento de objetos
e pessoas, a discriminação de cor, forma, tamanho, profundidade, padrões, a percepção de
movimento, localização e orientação no espaço por intermédio da visão.
Recursos: Material imprimido.
Orientações para desenvolvimento da atividade; Peça para criança visualizar a imagem
abaixo e pedir que ligue a sua respectiva sombra. Pergunte o nome da imagem e peça para
falar e aponte a sombra igual a da imagem correspondente.
Dicas antes de iniciar a atividade: O foco e trabalhar atenção visual a concentração para
finalizar o objetivo proposto. Procure local calmo e tranqüilo para obter concretização da
atividade.

Referencias: https://www.aartedeensinareaprender.com/2020/03/atividade-prontapercepcao-visual.html

