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- EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
AJUSTE CURRICULAR  (  x  ) Flexibilização  (    ) Adequação (    ) Adaptação 

INFANTIL -V TURMA PERÍODO LETIVO 

Manhã 07/06/2021 a 11/06/2021 
Iniciais do estudante:                                              Prof. Educação Especial: 
                                           M.E.A 
 

 

 

ATIVIDADE 
ÁREA: Língua Portuguesa  
EIXO: Escrita  
CONTEÚDO: Conhecimento e grafia das letras do alfabeto;  
OBJETIVO: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos; 
 
PROCEDIMENTOS:  
 
O objetivo dessa atividade é dar varias possibilidades de trabalhar as vogais, buscando dar dicas de atividades e 
exercícios que podemos fazer em casa aproveitando materiais, brinquedos e objetos ou aqueles que podemos 
encontrar na natureza. De forma lúdica, a criança aprende a identificar os sons das vogais, a reconhecer suas 
formas e, posteriormente, a escrever a grafia. Assim disponibilizaremos o material que poderá ser retirado na 
escola e devolvido após a realização das atividades com o estudante. Segue o modelo, onde a criança deverá 
realizar o pareamento, colocando os objetos no lugar correspondente. 

 https://www.criandocomapego.com/atividades-com-vogais-para-educacao-infantil-e-
maternal/ 
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SUGESTÃO: 

Cantar músicas 

As músicas com rimas são ideais, pois que ajudam a criança na boa articulação e no falar claro e correto. 
Contribuem, também, para o aprendizado das qualidades específicas de cada som. Além disso, a repetição 
fonológica própria das rimas favorece o desenvolvimento da consciência fonológica, ponto fundamental para o 
aprender a ler e a escrever. Clique no link disponibilizado, a musica sugere movimentos com o corpo,fazendo as 
vogais.Aproveite esse momento,cante,brinque com a criança realizando os movimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60 

LETRA DA MÚSICA 

Uuu uuuuu uuu uuuu uuuuu 
Procurando bem eu sei que tem 
No inicio do amor eu vejo aaa aaa 
Procurando bem eu sei que tem 
No pé do café eu vejo éé éee 
Procurando bem eu sei que tem 
No fim do Piauí eu vejo ííííí ííííí 
Procurando bem eu sei que tem 
Nas pontas do ovo eu vejo ooo ooooo 
Procurando bem eu sei que tem 
No meio da lua eu vejo uuu uuuu 
Aaa aaaaa 
Éeeee éeeee 
Iiii iiiiii 
Oooo 
Uuuuu 
 

 

 

ATIVIDADE 4 
 

ÁREA: Matemática  
EIXO: Números 
CONTEÚDO: Contagem, Sequência numérica, Leitura e escrita de números;  
OBJETIVO:  Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os em diferentes 
contextos;  
 
PROCEDIMENTOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60
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Nessa atividade o estudante realizará a atividade de pareamento através das pastas de atividades 
disponibilizadas pela professora Angela. Após a realização das atividades as pastas deverão ser devolvidas para a 
professora. 

 

 
Caprichem nas atividades! 

Logo estaremos juntinhos novamente! 

Fiquem com Deus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


