
 

 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 25 /10/2021 
Semana: 32 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Diversão de tintas com números e quantidades. 

Objetivos: Desenvolver noções de quantidades; possibilitar o desenvolvimento 

das percepções visuais, auditivas. 

 

 Habilidades Trabalhadas: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, 

livros etc., em contextos diversos. 

 

Recursos Utilizados: Folhas de sulfite, tinta guache, prato descartável. 

 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Pedir 

para que a criança complete o corpinho da centopeia de acordo com o 

número correspondente. Deixe que escolha a cor e conte oralmente. 

 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 



 

 
 

  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data26/10/2021 
Semana: 32 

Professor: Maria de 
Jesus Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

 
 Atividade: Brincadeira dos canudos. 

Objetivos: Coordenação motora, percepção visual, concentração e 

identificação de cores. 

Habilidades Trabalhadas: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais 

no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas. 

Recursos Utilizados: Rolinhos de papel higiênico, canudos coloridos. 

 
Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Prepare 
os rolinhos de papel com furinhos e disponibilize para a criança atravessar os 
canudos intercalando e usando a sua criatividade. 
 

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

 
 

 

 

 



 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data:27 /10/2021 
Semana: 32 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Sorvete das Quantidades. 

Objetivos: Desenvolver noções de quantidades; possibilitar o desenvolvimento 

das percepções visuais, auditivas. 

 Habilidades Trabalhadas: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, 

livros etc., em contextos diversos. 

 

Recursos Utilizados: cones de EVA/ sulfite, bolinhas coloridas de 

EVA/sulfite. 

 

Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Peça 

para a criança contar a sequencia de números e em seguida colocar as 

quantidades de bolinhas de sorvete de acordo com os números. 

 

Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 

adulto. 

 

 
 

 
 
 



 
  E. M. Comendador Abdalla Chiedde. 

Nome do aluno: Data: 28/10/2021 
Semana: 32 

Professor: Maria de Jesus 
Santos 

Turma: Sala de 

Recursos. 

 

Segmento: Educação 
Infantil 

Entregar: Registro de foto/vídeo. 

   

Atividade: Achando as quantidades! 

 

Objetivos: Desenvolver noções de números e quantidades; possibilitar o 
desenvolvimento das percepções visuais, auditivas. 

 
Habilidades Trabalhadas: (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, 

livros etc., em contextos diversos. 
 
Recursos Utilizados: Folha de sulfite e plaquinhas com os números. 
 
 
Estratégias e orientações para o desenvolvimento da atividade: Prepare 
as plaquinhas com os números e as quantidades na sulfite. Peça para que a 
criança leia oralmente cada quantidade e pegue as plaquinhas 
corespondente. 
 
Observação: Toda atividade deve ser acompanhada e orientada por um 
adulto. 

 
 

 
 


