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 32
Data: 26/10/2021
Turma: Sala de
Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos,
pelo WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Cobrinha
Objetivo: Realizar os movimentos com equilíbrio, atenção e destreza.
Habilidades trabalhadas:Coordenação motora, a autoconfiança, o planejamento,
desenvolver o equilíbrio, a velocidade, a atenção, a concentração, a percepção do
espaço e a compreensão de comandos.
Recursos utilizados: Uma corda grossa com aproximadamente 2 metros. Pode ser
varal de roupa.
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: A corda irá
simbolizar uma cobra. A criança deverá equilibrar-se na corda, percorrendo toda a
extensão da mesma, que deverá ser disposta por um adulto de diferentes formas.
Poderá estar reta,enrolada, de forma sinuosa, indo e voltando em toda sua extensão
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Atendimento Educacional
Especializado
Professor: Camila de Oliveira Silva
Almeida
Componente Curricular:
Interdisciplinar

Data: 27/10/2021

Semana 32

Turma: Sala de Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo
WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Pescaria.
Objetivo: Fazer a transferência, “pescando” com um palito, as borrachinhas de cabelo,
separando por cores.
Habilidades trabalhadas:Melhor domínio do corpo; desenvolver coordenação e
concentração; aumentar a coordenação olho/mão; trabalhar noção de cores e
quantidades
Recursos utilizados: 02 potes um com água e outro vazio, borrachinhas de cabelo ou
tampas de garrafas PET e 01 palito de churrasco (pode improvisar com um galhinho).
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Pedir para a
criança, com o uso de um palito, tirar as borrachinhas do pote com água, colocando-as
no pote vazio. Depois, pedir que retire as borrachinhas separando-as por cores, exemplo,
somente as amarelas, podendo também quantificar as borrachinhas, exemplo, 05
borrachinhas da cor azul, 03 da cor vermelha e assim por diante.
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Atendimento Educacional
Especializado
Professor: Camila de Oliveira Silva
Almeida
Componente Curricular:
Interdisciplinar

Data: 28/10/2021

Semana 32

Turma: Sala de Recursos
Entregar: para a professora, via fotos e vídeos, pelo
WhatsApp.

Segmento: Educação Infantil.
Atividade: Separando grãos.
Objetivo: Separar os grãos conforme sua classificação, colocando cadatipo num pote
específico.
Habilidades

trabalhadas:Desenvolver

habilidades

de

coordenação

olho/mão;

motricidade fina; ampliar coordenação espacial (transferir de um espaço para outro);
estimular a atenção e concentração. Explorar e descobrir as propriedades dos objetos e
materiais (cor, odor, temperatura e textura).
Recursos utilizados: Tigelas, potes ou pratos grandes; grãos diversos como milho para
pipoca, feijão carioca, feijão preto, macarrão para sopa.
Estratégias e orientações para o desenvolvimento das atividades: Em uma tigela ou
prato, coloque alguns grãos de tipos variados, exemplo: feijão carioca, feijão preto, milho,
todos juntos. Disponha potes vazios, de acordo com a variedade de grãos que você
misturou. Peça para a criança separar os grãos por qualidade, um tipo em cada pote.

