
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL II 
 
 

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: Conceitos matemáticos   
Professoras: Yasmin e Vanessa 
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CONCEITOS MATEMÁTICOS  
CÍRCULO (Reforço) / DENTRO E FORA 

Professoras: Yasmin e Vanessa 
 

 
Atividade: Dentro e fora do círculo 
 
Material necessário:  

➢ Fita crepe 
➢ Durex colorido 
➢ Giz branco OU bambolê  

 
Justificativa: Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual 
os conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 
conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções importantes 
para seu desenvolvimento a fim de se tornarem autônomas, capazes de pensar e 
resolver problemas.  

 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Trabalhar o movimento e a expressão corporal; 
➢ Iniciar a aprendizagem do conceito dentro/ fora; 
➢ Fixar a forma geométrica “círculo”; 
➢ Desenvolver a noção de espaço e direção; 
➢ Estimular atenção e concentração; 
➢ Promover momentos de vivência lúdica e socialização; 
➢ Favorecer a  percepção auditiva. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Hoje a brincadeira vai ser bem legal!  
Mas antes de começarmos, assista ao vídeo com a explicação da professora, 
disponível em: https://youtu.be/17RRTsaWGwQ 
Depois do vídeo, se possível escolham um espaço externo. Desenhe um grande 
círculo no chão usando o giz branco ou, se você tiver, coloque um bambolê no chão. 
Explique a criança que, sob seu comando, deverá se colocar na posição correta: 
DENTRO do círculo quando você disser dentro e FORA do círculo quando você 
disser fora. 
Mas atenção! Nesse momento, os comandos devem ser aleatórios para 
estimular a criança a prestar bastante atenção.  
Faça os primeiros movimentos com ela, depois deixe que faça sozinha. Se quiserem 
podem fazer comandos mais complexos como “um pé dentro e um pé fora do 
círculo”, “uma mão dentro do círculo”, etc. Divirtam-se! 
 
Complementação:  
Se quiser, pode incrementar a atividade num segundo momento, colocando a música 
“Dentro e Fora” para tocar e dizendo à criança para acompanhar os comandos da 
música. Música disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t8m9GfDVIWM
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