
 

 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 18/10/2021 
Semana: 31 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Equilíbrio e Cores. 

Objetivos: Concentração, Habilidades, Equilíbrio, Identificar cores. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Recursos Utilizados: caixa de pizza, rolos de papel higiênico, tinta guache, 

pincel e uma Bolinha. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: cortar ao 

meio e colorir os rolinhos de papel higiênico de acordo com a imagem abaixo 

e colar no disco. Pedir que a criança identificasse cada cor e a deixar 

equilibrar a bola dentro dos rolinhos. Cada acerto, vibre com a criança para 

incentivar. 

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: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

 
 Atividade: Pareando cores e números. 

Objetivos: Identificar sequencia numérica, quantidades, pareamento de cores. 

Habilidades Trabalhadas: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, 
livros etc., em contextos diversos. 
 
Recursos Utilizados: plaquinha com os números de acordo com a imagem 

abaixo, talheres coloridos descartáveis e copos descartáveis. 
 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça 

para que a criança leia oralmente a sequencia de números, identificando as 
cores  e coloque as colheres nos copinhos de acordo com a quantidade e 
cores de cada número pareando-os. 
 

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: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Vamos contar. 

Objetivos: Identificar sequencia numérica, quantidades, sucessor e 

antecessor. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI03ET07) Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência.  

Recursos Utilizados: números impressos, palitos de sorvete, folhas de 

sulfite. 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça 

para que a criança leia oralmente a sequencia de números e coloque os 

palitos de sorvete de acordo com a quantidade de cada número. 

 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 

 
      

 



 

 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 21 /10/2021 
Semana: 31 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Agrupamentos de Cores. 

 

Objetivos: Identificar, reconhecer e nomear as cores, desenvolver o raciocínio 
lógico e criatividade. 

 
 Habilidades Trabalhadas: (EI02ET05) Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 
 
Recursos Utilizados: Potes de danoninho vazio, tampinhas de garrafa pet 

coloridas. 
 
Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça 
para a criança agrupar  todas as cores identificando e colocar nos copinhos. 

 
Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 
adulto. 

 
 

 
 


