ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR
Rua: Lusitanos nº 02 – Vila Gomes – Ribeirão Pires (SP) – CEP: 09.403-110
Telefone: 4828-1561 - e-mail: emmariagomesdopilar@gmail.com - CNPJ 5996967500001-96

Atendimento Educacional
Especializado
Professor: Camila de Oliveira Silva
Almeida
Componente Curricular:
Interdisciplinar

Semana 30
Data: 13/10/2021
Turma: Sala de Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo
WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Que brinquedo é esse?
Objetivo: Reconhecer o objeto, através do tato e audição.
Habilidades trabalhadas: Estimular o tato e a audição.
Recursos utilizados: Brinquedos.
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: A família pode
escolher alguns brinquedos, para que a criança o reconheça através do tato e da audição,
o ideal seria vendar a criança, para que assim o mistério sobre o objeto seja maior. Cada
descoberta deve ser comemorada.

Classificação da informação: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatários deste e-mail
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Atendimento Educacional
Especializado
Professor: Camila de Oliveira Silva
Almeida
Componente Curricular:
Interdisciplinar

Semana 30
Data: 14/10/2021
Turma: Sala de Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo
WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Quem sou eu?
Objetivo: Admirar a sua imagem no espelho e reconhecer quem você é!
Habilidades trabalhadas: Autoconhecimento.
Recursos utilizados: Espelho.
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Essa atividade é
tão grandiosa, que para realizá-la basta: um espelho e uma criança. A criança possui
sempre como “espelho” as pessoas mais velhas que convivem com ela, deste modo, ela
sempre se percebe no outro, mais é necessário que ela mesma se reconheça, para
desenvolver a sua autoestima. Para realizar essa atividade, o responsável colocará a
criança em frente ao espelho e mostrará para ela cada parte do seu corpo e valorizando
os traços da criança, mostrando para a criança que cada pessoa é única.

Classificação da informação: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatários deste e-mail

