
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
18/10/2021  

Semana: 31 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala 
de 
Recursos. 

 
Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
Atividade: Vamos às compras. 

Objetivos: Desenvolver o cálculo mental, comparar valores e resolver 

problemas. Reconhecer o sistema monetário a partir da prática. 

Habilidades Trabalhadas: EF04MA25 - Resolver e elaborar problemas que 

envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando 

termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e 

responsável. 

Recursos Utilizados: Atividade impressa. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Ler 

apresentando ao aluno oralmente os valores monetários das compras. Pedir 

para que faça o cálculo mentalmente dos valores relacionados as gravuras 

abaixo. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto.  

 



 

 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
19/10/2021 

Semana: 31 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 
Recursos. 

 
Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
  Atividade: Tabuada divertida. 

Objetivos: Concentração, Pensamento lógico, Coordenação motora. 

Habilidades Trabalhadas: (EF02MA07) Resolver e elaborar problemas 

de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por 

meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de 

imagens e/ou material manipulável. 

Recursos utilizados: tampinhas de garrafas pet/suco/caixa de leite.  Tabuada 

da multiplicação, impressa ou escrita, papelão para base. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Recortar 

uma base para colar a rosca, depois colar a tampa. Coloque as operações 

disponíveis para a criança colocar os respectivos valores. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto.  

 



 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
20/10/2021 

Semana: 31 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 
Recursos. 

 
Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
  Atividade: Pião da Tabuada 

Objetivos: Desenvolver a compreensão e a memorização da tabuada. Atenção 

e concentração. 

 

Habilidades Trabalhadas: (EF03MA03) consiste em construir e utilizar fatos 

básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

Recursos utilizados: cd, cola  quente, tampinhas de garrafas pet, números 

impressos ou escritos. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Cole com 

cola quente a tampinha no centro do CD, depois, escreva na borda do CD os 

números que serão multiplicados (para ficar bonitinho escrevi os números em 

adesivos circulares e colei). Para finalizar, do outro lado do CD, cole com cola 

quente uma bolinha de gude para facilitar na hora de girar. (conforme a foto). 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adultos. 

 



 

 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 
21/10/2021 

Semana: 31 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 
Recursos. 

 
Segmento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

Entregar: Registro de foto/vídeo 

   
  Atividade: Jogando dados. 

Objetivos: Ampliação do conhecimento,  dado que exige do jogador uma 
participação intensa e ativa. 

Habilidades Trabalhadas: (EF02MA21) consiste em: Classificar resultados de 

eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, 

“improváveis” e “impossíveis”. 

Recursos utilizados: Dois dadinhos e plaquinhas com os números. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Em 

duplas, entregar um dado para cada criança. Cada um dirá um número que 

pensa ser provável ter na soma dos dois dados. Depois de escolher o número 

e colocá-lo na tabela, a dupla lança o dado, juntos, e fazem a soma das faces. 

Ganha ponto quem acertar o valor da soma, colocado na tabela. Pode jogar 

individualmente. 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 


