
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 25/10/2021 
Semana 32 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Fundamental anos iniciais 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

   Atividade: Jogando e somando dados. 

Objetivos: Identificar e calcular a soma dos dados. 

Habilidades Trabalhadas: Atenção e identificação dos números  

Recursos utilizados: Dois dadinhos e plaquinhas com os números. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Jogar os dois dados e solicitar que 

identifique os números, propor a  soma dos mesmo e que identifique na tabela.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 26/10/2021 
Semana 32 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Fundamentais anos iniciais 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

    

   Atividade: Formando palavras e frases. 

Objetivos: Ler sílabas/ palavras para formação de palavras ou frases. 

Habilidades Trabalhadas: Organização, atenção e leitura.  

Recursos utilizados: Peças de encaixe, sílabas ou palavras impressas.  

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Para a formação de palavras apresentar 

a imagem/figura para que o aluno monte com as peças o nome correspondente. Enquanto que para a 

organização de frases o aluno irá observar uma imagem e deverá organizar as frases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 27/10/2021 
Semana 32 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Fundamental anos iniciais 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Colocando as cenas em ordem! 

Objetivo: Estimular o aluno em se situar em função da ocorrência (antes, durante, depois) 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, memória, pensamento lógico, linguagem e comunicação oral, 

percepção e memória visual, noção espaço-temporal. 

Recursos Utilizados: Atividade impressa. 

Estratégias para o desenvolvimento da atividade: O aluno terá que observar as cenas que estarão 

embaralhadas e colocar na ordem dos acontecimentos, percebendo assim a ocorrência dos fatos. Veja os 

exemplos abaixo. Depois propor que desenhe ou registre os acontecimentos do seu dia a dia. 



 

 

  

 

 

Atividade: Recontando a história 

Objetivo: Escuta, compreensão e reconto do texto. 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, organização e  linguagem oral. 

Recursos Utilizados:  Personagens da história em palitos de churrasco e adaptar uma caixa para 

representar.   

Estratégias e orientações para atividade: A criança escolhe uma das histórias sendo essas de repertório 

dos alunos, após solicitar a representação obedecendo a sequência de fatos através do teatrinho de 

fantoches. 

                                                                   

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 28/10/2021 
Semana 32 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Fundamental anos iniciais 
Entregar: registro de foto/vídeo   


