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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 Data: 19/10/2021  

Semana 31 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil. 

Atividade: Bolinha de sabão 

Objetivo: Estimular a coordenação visual, movimentos corporais, desenvolver a percepção 

e atenção. Fortalecer o controle respiratório e promover a percepção sensorial. 

Habilidades trabalhadas: Atenção, coordenação visual, atenção e controle respiratório. 

Recursos utilizados: Sabão e objeto em formato circular, que permita a formação da bolha 

de sabão. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Essa atividade pode 

ser realizada com toda a família, o objetivo é que a criança se divirta com toda a família. A 

família pode tanto fazer a bolinha de sabão para que a criança estoure e a perceba no ar, 

como a própria criança pode fazer a bolinha para que a família estoure ela também. A 

diversão nessa atividade é garantida. 
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Atendimento Educacional 
Especializado Data: 20 /10/2021  

Semana 31 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil. 

Atividade: Brincando com tubo. 

Objetivo: Desenvolver a atenção, concentração e coordenação motora. 

Habilidades trabalhadas: Coordenação motora e concentração. 

Recursos utilizados: Rolo de papel higiênico e canudinhos. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Para desenvolver 

essa atividade, a família deverá fazer furos no rolo de papel higiênico, de modo que, seja 

possível passar o canudinho de um lado para o outro. O desafio é encaixar os canudinhos. 
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Atendimento Educacional 
Especializado Data: 21 /10/2021  

Semana 31 

Professor: Camila de Oliveira Silva 
Almeida   Turma: Sala de Recursos 

Componente Curricular: 
Interdisciplinar   

Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo 
WhatsApp. 

 

Segmento: Educação Infantil. 

Atividade: Colagem com revista. 

Objetivo: Desenvolver a atenção, concentração, imaginação e coordenação motora. 

Habilidades trabalhadas: Coordenação motora e concentração. 

Recursos utilizados: Revistas, cola, folha de sulfite e tesoura. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: O objetivo dessa 

atividade é criar cenários ou imagens, através das colagens, deixando a imaginação da 

criança livre. A criança pode tanto criar uma cena do zero com os pedacinhos de papel, 

quanto usá-los para colorir um desenho que fizer com lápis ou canetinha. A imaginação é 

uma das maiores aliadas do desenvolvimento infantil. 
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