
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data:18/10/2021 
Semana 31 

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Mão na massa! 

Objetivo: Estimular na força de preensão 

Habilidades Trabalhadas: Força de preensão, concentração, linguagem oral.  

Recursos Utilizados: Massa de modelar, rolo, balde/bacia, esponja ou pano e água. 

Estratégias e orientações para atividade: Abaixo a proposta de duas atividades onde é atividade já 

observada pela criança ou até mesmo vivenciada. Na massa iremos utilizar a massinha de modelar e um 

rolo podendo ser adaptado a qualquer objeto de cilindro pesado. Solicitar que a criança com a força abra a 

massinha podendo depois utilizar forminhas para criar desenhos. Já a proposta do balde ou bacia com uma 

esponja ou pano a criança deverá encharcar de água. Depois solicitar para “torcer” (pano ou esponja), com 

isso a criança além da sensação sensorial irá desenvolver a força da mão. 

               

http://www.reab.me/atividades-simples-para-melhorar-a-forca-de-preensao-em-casa/ 

 

 

http://www.reab.me/atividades-simples-para-melhorar-a-forca-de-preensao-em-casa/


 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 19/10/2021 
Semana 31 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Organizando a teia da Dona aranha!  

Objetivos: Estimular a coordenação motora e visual, sequência numérica. 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, percepção visual e coordenação motora. 

Recursos Utilizados: Caixa ou base de papelão, tampinhas/base de garrafa pet/suco e barbante. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Preparar uma caixa ou base de papelão, 

colar as bases das tampinhas na caixa/papelão, em cada tampinha de garrafa pet colar um pedaço de 

barbante de modo que a criança possa esticar e rosquear  na base colada. Orientar sobre a identificação e 

sequência dos números. 
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ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 20/10/2021 
Semana 31 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: De olho na casinha certa! 

Objetivo: Manter o equilíbrio da caixa além de identificar as cores. 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, equilíbrio, identificação de cores.  

Recursos utilizados: caixa de pizza, rolos de papel higiênico, tinta guache, pincel e uma 

bolinha. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Cortar ao meio e colorir 

os rolinhos de papel higiênico de acordo com a imagem abaixo e colar no disco. Solicitar que a 

criança coloque a bolinha na “casinha” solicitada,. Em outro momento deixar que a criança 

manipule a bolinha e identifique a cor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

Nome do aluno: Data: 21/10/2021 
Semana 31 

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Hora da bolinha!. 

Objetivo: Acertar cada bolinha dentro do copo. 

Habilidades Trabalhadas: Concentração, força, e identificação de cores. 

  Recursos Utilizados:  copos descartáveis, pote de sorvete e bolinhas coloridas (piscina). 

  Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Organizar alguns copos 

descartáveis conforme modelo e solicitar que a criança jogue as bolinhas de maneira que as 

mesmas possam cair dentro de cada copo. Também poderá selecionar as cores na frente de 

cada copo, assim colocar as bolinhas nos copos correspondentes a sua cor.  

 


