
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

2º PERÍODO 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas. 
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 

 
 
 
Conteúdo do dia: Matemática – Numerais (0 a 10) 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 

DATA: 14/04 (Terça-feira) 
 
 
 
 
 
 
 



Numerais (0 a 10) 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 
Atividade: Numerais (0 a 10) e suas quantidades 
 
 
Material necessário:  
➢ Folhas brancas ou coloridas. 
➢ Canetinha 
➢ Cola branca e tesoura (com orientação de um adulto) 
 
 

Justificativa: Os números fazem parte da nossa vida. Estão presentes em nossa 
idade, nos dias do mês, nos endereços, números de telefone e até mesmo em nossa 
alimentação.  
Tendo em vista que nos utilizamos da linguagem numérica todo o tempo, é 
necessário introduzir o conceito de número e quantidades a fim de ampliar a visão e 
a compreensão das crianças. 
 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Compreender o conceito de número e estabelecer relação com as 

quantidades; 
➢ Identificar, quantificar, reconhecer e valorizar a importância dos numerais (0 

a 10). 
 
 

Desenvolvimento: 
Antes de realizar sua atividade, assista ao vídeo explicativo da professora disponível 
em: https://youtu.be/PJlLuOEpwPI 
Em seguida, use uma folha (colorida ou branca -a que tiverem em casa) como base 
para realizar sua atividade como feito pela professora.  
Corte tiras coloridas para escrever os numerais e colocar as quantidades 
correspondentes. Desenhe círculos nas tiras para representar as quantidades. 
Depois, cole as tiras na folha base e escreva os números de 0 a 10, na ponta de 
cada tira. 
Para finalizar sua atividade, coloque a quantidade de círculos correspondentes ao 
numeral de cada tira.  
Para ilustrar a atividade, desenhe uma carinha bem feliz na folha base, onde você 
colou as tiras. Use a criatividade! 
 
 
Complementação: Para reforçar nosso aprendizado, assista ao vídeo “Aprendendo 
os números com Pocoyó”. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=p05PaGx4m3Q&feature=youtu.be 
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