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ATIVIDADE – 2 : AMARELINHA

CONTEÚDO:  

 Oralidade. 

 Movimento Brincadeira de regras simples 

 Habilidades motoras de saltar com um e dois pés, arremessar, equilibrar.

OBJETIVOS:  

 Conhecer regras da brincadeira amarelinha.

  Desenvolver os movimentos de grande motricidade (correr, pular, saltar e equilibrar) e 

também o raciocínio, leitura e números.

EXECUÇÃO: Começa a brincadeira desenhando no chão, oito casas com a numeração 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Não pode pisar na casa que a pedrinha estiver. Até chegar ao céu

 

AMARELINHA 

Movimento Brincadeira de regras simples  

Habilidades motoras de saltar com um e dois pés, arremessar, equilibrar.

Conhecer regras da brincadeira amarelinha. 

esenvolver os movimentos de grande motricidade (correr, pular, saltar e equilibrar) e 

também o raciocínio, leitura e números. 

Começa a brincadeira desenhando no chão, oito casas com a numeração 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Não pode pisar na casa que a pedrinha estiver. Até chegar ao céu

Habilidades motoras de saltar com um e dois pés, arremessar, equilibrar. 

esenvolver os movimentos de grande motricidade (correr, pular, saltar e equilibrar) e 

Começa a brincadeira desenhando no chão, oito casas com a numeração 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Não pode pisar na casa que a pedrinha estiver. Até chegar ao céu.  

 



 

ATIVIDADE – 3:  MASSINHA DE MODELAR 

 OBJETIVOS:   

 Desenvolver a criatividade, 

 Desenvolver a coordenação motora fina e a habilidades manuais. 

 Estimular a concentração e criação de objetos.  

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:  

 Massinha de modelar. 

 Macarrão cru. 

 Objetos que possa dar formas a massinha. 

EXECUÇÃO: 

Auxiliar o aluno na confecção de um objeto ou animal com os materiais apresentados.

MASSINHA DE MODELAR  

Desenvolver a criatividade, imaginação e a arte. 

Desenvolver a coordenação motora fina e a habilidades manuais.  

Estimular a concentração e criação de objetos.   

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:   

Objetos que possa dar formas a massinha.  

Auxiliar o aluno na confecção de um objeto ou animal com os materiais apresentados.Auxiliar o aluno na confecção de um objeto ou animal com os materiais apresentados. 

 



 

ATIVIDADE – 4: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA CHAPEUZINHO VERMELHO

OBJETIVOS: 

 Despertar o prazer em ouvir história

 Estimular a criatividade e imaginação

 Desenvolver a expressão oral e corporal

 Preparar a criança para a aprendizagem da leitura e desenho, de maneira lúdica e 

criativa. 

EXECUÇÃO: Contar a história da Chapeuzinho Vermelho, de maneira lúdica estimulando 

a imaginação e a criatividade. Em seguida solicitar a criança a co

sobre a história. 

 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA CHAPEUZINHO VERMELHO

Despertar o prazer em ouvir história 

Estimular a criatividade e imaginação 

oral e corporal 

Preparar a criança para a aprendizagem da leitura e desenho, de maneira lúdica e 

EXECUÇÃO: Contar a história da Chapeuzinho Vermelho, de maneira lúdica estimulando 

a imaginação e a criatividade. Em seguida solicitar a criança a confecção de um desenho 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA CHAPEUZINHO VERMELHO  

Preparar a criança para a aprendizagem da leitura e desenho, de maneira lúdica e 

EXECUÇÃO: Contar a história da Chapeuzinho Vermelho, de maneira lúdica estimulando 

nfecção de um desenho 

 



 

 



 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

EDUCAÇÃO INFANTIL - Maternal II

ATIVIDADE: 

Conteúdos: Grafismo; Equilíbrio e concentração.

OBJETIVOS: 

 Desenvolver o grafismo (trabalhando o desenho de círculos);

 Trabalhar o equilíbrio e a concentração através de atividades físicas;

 Coordenação motora; 

ATIVIDADE: cartaz dos círculos.

 Materiais: papel pardo, folha de ofício, papelão, tinta guache, pincel, rolinho de papel 

higiênico.  

DESENVOLVIMENTO:  

 Conversar com a criança sobre como segurar o rolinho e fazer movimentos circulares 

desenhando bolinhas. 

 Colocamos um cartaz de papel pardo no chão, ou folha de oficio, ou papelão, e 

pedimos que os alunos desenhassem círculos nele.pós terminarem, pintaram com pincel 

e tinta os círculos.  

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 

Maternal II 

 

Conteúdos: Grafismo; Equilíbrio e concentração. 

Desenvolver o grafismo (trabalhando o desenho de círculos); 

Trabalhar o equilíbrio e a concentração através de atividades físicas;

cartaz dos círculos. 

Materiais: papel pardo, folha de ofício, papelão, tinta guache, pincel, rolinho de papel 

a criança sobre como segurar o rolinho e fazer movimentos circulares 

Colocamos um cartaz de papel pardo no chão, ou folha de oficio, ou papelão, e 

pedimos que os alunos desenhassem círculos nele.pós terminarem, pintaram com pincel 
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Trabalhar o equilíbrio e a concentração através de atividades físicas; 

Materiais: papel pardo, folha de ofício, papelão, tinta guache, pincel, rolinho de papel 

a criança sobre como segurar o rolinho e fazer movimentos circulares 

Colocamos um cartaz de papel pardo no chão, ou folha de oficio, ou papelão, e 

pedimos que os alunos desenhassem círculos nele.pós terminarem, pintaram com pincel 



 

ATIVIDADE – 2 

OBJETIVOS: 

     Desenvolver a coordenação motora ampla e a orientação espacial;

     Proporcionar diferentes movimentos corporais;

     Desenvolver a agilidade e a noção de ritmo;

     Estimular a percepção temporal

     Trabalhar a coordenação viso motora;

     Trabalhar coordenação motora fina, colocando objetos nas caixas;

DESENVOLVIMENTO: 

Iniciar pedindo para a criança ande sobre uma corda, ou desenho feito no chão, passando 

sempre por cima de onde pede. A atividad

opções ex: 

 Pular amarelinha; 

 Saltar dentro dos bambolês;

 Pular por cima de caixas de papelão;

 Andar em ziguezague por entre os 

obstáculos; 

 Andar em linha reta sobre uma corda;

 Passar por baixo de um obstáculo;

 Lançar a bola dentro de um bambolê.

 

 

 

 

 

Desenvolver a coordenação motora ampla e a orientação espacial;

Proporcionar diferentes movimentos corporais; 

Desenvolver a agilidade e a noção de ritmo; 

Estimular a percepção temporal-rítmica;  

Trabalhar a coordenação viso motora; 

Trabalhar coordenação motora fina, colocando objetos nas caixas;

Iniciar pedindo para a criança ande sobre uma corda, ou desenho feito no chão, passando 

sempre por cima de onde pede. A atividade também pode ser realizada com outras 

Saltar dentro dos bambolês; 

Pular por cima de caixas de papelão; 

por entre os 

Andar em linha reta sobre uma corda; 

Passar por baixo de um obstáculo; 

a bola dentro de um bambolê. 

Desenvolver a coordenação motora ampla e a orientação espacial; 

Trabalhar coordenação motora fina, colocando objetos nas caixas; 

Iniciar pedindo para a criança ande sobre uma corda, ou desenho feito no chão, passando 

er realizada com outras 



 

ATIVIDADE – 3: Pescar objetos na água 

OBJETIVOS: 

     Desenvolver a coordenação motora fina;

     Desenvolver a agilidade;

     Trabalhar o equilíbrio. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Colocar em uma bacia com água alguns objetos de peso leve, com dois palitos de 

picolé, ou duas colheres indicar para criança quais objetos devem ser tirados do 

recipiente. 

 

Pescar objetos na água  

Desenvolver a coordenação motora fina; 

Desenvolver a agilidade; 

Colocar em uma bacia com água alguns objetos de peso leve, com dois palitos de 

picolé, ou duas colheres indicar para criança quais objetos devem ser tirados do 

Colocar em uma bacia com água alguns objetos de peso leve, com dois palitos de 

picolé, ou duas colheres indicar para criança quais objetos devem ser tirados do 

 



 

ATIVIDADE – 4: EM CIMA DAS CORES  

OBJETIVOS: 

     Desenvolver a coordenação motora ampla e a orientação espacial; 

     Proporcionar diferentes movimentos corporais; 

     Desenvolver a agilidade e a noção de ritmo; 

     Estimular a percepção temporal-rítmica;  

     Trabalhar a coordenação viso motora; 

     Reconhecer as cores. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Criar e pintar círculos coloridos em papelão ou papel pardo, pode ser feito junto com a 

criança, criando juntos a atividade. Após estiver pronto, dar o comando para a criança em 

qual cor ela deve estar. Orienta-la se estiver na cor correta ou não, e pedir para ela repetir 

oralmente o nome da cor que ela está. 

 


