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Educação Especial 

 

ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ALUNOS DO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR. 

 

Vamos organizar as atividades diárias? 
1. Sempre desligue a televisão.  

2.  Guarde os brinquedos.  

3.  Escolha um ambiente tranquilo e posicionamento postural. 

4. Manter sempre o mesmo horário todos os dias para estabelecer uma rotina. 

 
Durante as atividades diárias, o que devo fazer?  
 

Lembre-se: 

1. A sua ajuda é muito importante, pois, devemos ESTIMULAR e fazer JUNTOS! 

2. Procurar explicar e sinalizar tudo que vai acontecer. 

3. Realizar uma atividade por dia e respeitar o tempo do seu filho, pois ele precisa sentir-se seguro 

para aprender. 

4. E por último, registrar na última folha, como foi a atividade de maneira bem sucinta ou registrar 

com fotos. 

 
 

 

HORA DA ATIVIDADE   
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Nessa semana trabalharemos o tema: NOME. 

A escrita do nome próprio é uma importante conquista para a criança. A partir desta referência estável ela pode 

pensar mais sobre como a escrita funciona. O nome próprio informa a criança sobre as letras, sua quantidade, 

variedade, posição e ordem. 

 O objetivo maior do trabalho com a escrita do nome é fazer com que cada um se reconheça como um sujeito 

importante que possui um nome que é só seu, além de propiciar um inicio de alfabetização, afinal de contas estão 

aprendendo as letras de seu nome e estabelecendo relações com letras de outros nomes ou palavras do dia . 

As atividades serão realizadas por meio de histórias, desenhos, recortes e colagens. 

Para isso reserve um horário e um local  durante a semana e organize a rotina da criança. 

Guarde as atividades em um saquinho ou pasta para ser entregue na escola depois. 

Lembrem-se que toda produção da criança e todos incentivos são importantes e válidos! 

Lembrete Devolver as atividades realizadas pelas crianças ao final de cada mês. 

  

BOM TRABALHO À TODOS! 
 

ATIVIDADE: Atividade com o nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO:  

1- Acessar o video  que está no link abaixo,estimulando a oralidade 

https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek 

2 - Para essa atividade podemos utlizar a massinha como recurso para trabalhar a identificação do nome. Utilizar 
o crachá com o nome do estudante( pegar  na escola), o nome estará escrito em alto relevo com cola colorida, 
a criança deverá passar o dedo em cima de cada letra do nome,após exploração colocar a massinha em cada 
letra conforme a ilutração abaixo,estimulando novamente a criança a passar o dedo, explorando a textura da 
massinha de modelar:  

 

CONTEÚDOS: Diferenciação entre desenho e escrita – Função do símbolo. 

ÁREA: Língua Portuguesa. 

EIXOS: Escrita. 

OBJETIVOS: Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, comunicação, fruição, 
organização do próprio pensamento e do conhecimento historicamente acumulado, por meio da vivência das 
diferentes situações de uso social. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek


Educação Especial Página 3 
 

 

 

3 – Para essa atividade nós vamos precisar de arroz ou uma caixa com areia para estimular a criança a  
reconhecer a primeira letra do nome.Colocar em uma caixa rasa areia ou arroz e realizar  o movimento com o 
dedo indicador,traçando as letras do nome,conforme a ilutração abaixo.Colorir o arroz também é uma otima 
opção para estimular a pecepção visual das crianças. 

 

 

REGISTRO: Toda vez que a criança realizar um desenho, colagem ou escrita, coloque o nome e a data.  

Guarde a atividade em um saco plástico, envelope ou em algum lugar que os proteja. Entregue para a 

professora de seu (a) filho (a).  Se possível tire foto ou filme esse momento e poste como comentário 

no Facebook da escola. Não se esquecer de colocar o nome da criança, turma e nome da professora. 

 
Caprichem nas atividades! 

Logo estaremos juntinhos novamente! 

Fiquem com Deus! 

 

 

 


