ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (INCLUSÃO)
Escola: E.M.E.I. JD. N. SRA DE FÁTIMA “LEONILDA ALVES VALENZUELLA”
Professor/AEE: Ana Lúcia de Souza Lopes
Data: 18 a 22/10/2021
ATIVIDADE: BRINCANDO DE CORES E FORMAS
Atividade: Vamos brincar e aprender o nome de cada cor e de cada forma cores e
formas divertidas.
Objetivo: Observar e aprender sobre as diferentes cores e formas geométricas;
Desenvolver a coordenação motora.
Material: Atividades impressas, cola, tesoura, papel colorido.
Desenvolvimento: Mostrar e falar para a criança o nome e a cor de cada forma
geométrica, depois recortar e em seguida colar as formas no local correspondente ou
picotar o papel colorido e colar na forma que corresponde à cor.
Forma de registro da atividade: fotografe ou grave e compartilhe com a professora.

Fonte da imagem: https://pin.it/68a0yUT

ATIVIDADE: SEGUINDO O CAMINHO DAS FORMAS
Objetivo: Desenvolver o equilíbrio e o senso de direção.
Material: giz ou fita adesiva.
Desenvolvimento: Com uma fita adesiva ou giz desenhe no chão às formas
geométricas e o caminho para chegar até elas em seguida Oriente a criança a andar
seguindo pelo caminho até chegar às formas.

Fonte da imagem: https://pin.it/5lU3Ho1

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (INCLUSÃO)
Escola: E.M.E.I. JD. N. SRA DE FÁTIMA “LEONILDA ALVES VALENZUELLA”
Professor/AEE: Ana Lúcia de Souza Lopes
Data: 25 a 28/10/2021
ATIVIDADE QUE TEXTURA É ESSA?
Material: Atividades impressas, tintas coloridas ou lápis de cor, cola, materiais de
diferentes texturas como: algodão, E.V.A., lixa, palitos de dente.
Objetivo: Aprender sobre as diferentes texturas de forma tátil reforçando o
aprendizado sobre as formas geométricas de maneira lúdica.
Desenvolvimento: Com a ajuda de um adulto a criança deve recortar e colar os
materiais nas formas, cada forma deve ser preenchida com uma textura.
Forma de registro da atividade fotografe ou filme e compartilhe com a professora.

ATIVIDADE: BRINCADEIRA COM BLOCOS LÓGICOS
Atividade: Hoje vamos brincar de montar figuras utilizando blocos lógicos.
Objetivo: Desenvolvimento da percepção visual, criatividade, reconhecimento das
cores e formas.
Material: Blocos lógicos de madeira formas
Desenvolvimento: Deixe a criança manipular e brincar livremente com os blocos
lógicos. A seguir brinque com a criança de montar figuras, se necessário use as
imagens abaixo.
Forma de registro da atividade: fotografe ou grave e compartilhe com a
professora.

Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/347973508689177867/
https://br.pinterest.com/pin/668010557227381551/

