
NOME DA ATIVIDADE: Objeto suprimido 

Área do conhecimento: Memória; 

Habilidades avaliadas: Estimular a memória recente; 

Materiais que poderão ser utilizados (pelo menos 3 opções): pode usar brinquedos da 

criança, utensílios da cozinha, objetos do estojo escolar; 

Orientação didática (enunciado simples que acompanhará a atividade): -Dispor os objetos 

selecionados de um dos três grupos, apresentar à criança ou em cima da mesa, ou no chão, 

vendar os olhos ou pedir à criança que ausente do recinto no qual estará acontecendo a 

atividade, suprimir um objeto, chamar a criança de volta ou tirar a venda dos olhos, perguntar 

à criança qual objeto está faltando, dá para fazer algumas repetições para que seja possível a 

avaliação, a atividade foi pensada com materiais simples fáceis de encontrar  em casa. 

Professores responsáveis pela elaboração: Rosana 

 

 

NOME DA ATIVIDADE: Onde está a bolinha? 

Área do conhecimento: Memória 

Habilidades avaliadas: Memória recente 

Materiais que poderão ser utilizados (pelo menos 3 opções): três copos e uma bolinha 

pequena. 

Orientação didática (enunciado simples que acompanhará a atividade): vire os copos com a 

abertura para baixo e em um dos copos coloque a bola. Mostre para a criança onde você está 

colocando a bola; faça movimentos lentos mudando os copos de posição. Instigar a criança a 

acompanhar os movimentos e quando você pararela deverá descobrir onde está a bolinha. Aos 

poucos faça movimentos mais rápidos. 

Professores responsáveis pela elaboração: Marli 

 

 

 

 

 



NOME DA ATIVIDADE: Circulo com cores 

Área do conhecimento: Memória 

Habilidades avaliadas: Memória recente 

Materiais que poderão ser utilizados (pelo menos 3 opções): Papelão para fazer o circulo e o 

dado, papeis coloridos, 12 tampinhas (leite, suco) 

Orientação didática (enunciado simples que acompanhará a atividade): Irá jogar o dado na 

cor que cair precisa encontrar o par nas tampinhas, caso não encontre perde a vez, passa para 

outro jogador, ganha quem encontrar mais pares, nessa atividade irá trabalhar a memorização. 

Professores responsáveis pela elaboração: Juliana Ribeiro 

 

 

 

 


