
 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora:  Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo  

 

Atividade: Cadê o par? 

Objetivo: Identificar cores 

Habilidades Trabalhadas: Atenção, percepção visual e organização 

Recursos Utilizados: fichas impressas com desenho de maia coloridas. 

Estratégias e orientações para atividade: Apresentar as cores nomeando e identificando cada uma, 

solicitar ao aluno para perceber a cor da meia que está usando. Relacionar com outros objetos no espaço. 

Também pode aproveitar para realizar uma sequencia de meias e o aluno deverá parear conforme o 

modelo dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade:  Quem é o herói? 

Objetivo: Organizar  os super heróis  

Habilidades Trabalhadas: Concentração, percepção visual e organização. 

Recursos Utilizados: Copos com diferentes super heróis, fichas impressas com sequência. 

Estratégias e orientações para atividade: Solicitar que o aluno identifique os personagens comente sobre 

seus favoritos. Organizar uma sequência onde o aluno irá representar com os copos, a medida que irá 

desenvolver a atividade aumentar o grau da dificuldade com várias fileiras de empilhamento. Também o 

apresentar  a sequência o aluno memoriza e tenta realizar com os copos. 

 

 



 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSE DE SOUZA 

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

Professora: Rosangela N. B. Dourado 

Segmento: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

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: Educação infantil 
Entregar: registro de foto/vídeo   

 

Atividade: Qual é a bolinha? 

Objetivo: Relacionar as letras dos rolinhos de papel com as bolinhas. 

Habilidades Trabalhadas: Desenvolver a oralidade, identificar letras. 

Recursos Utilizados: Rolinhos de papel higiênico e bolinhas.  

Estratégias e orientações para atividade: Dispor de rolinhos espalhados com  diferentes letras, solicitar 

que o aluno identifique a letra da bolinha e coloque nos rolinhos correspondente. Se possível relacionar 

aos objetos. 

 

 

 

 

 


