
  
  
   

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES  
  

MATERNAL I  
  
  

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. Interaja e participe do processo.  
  

  
  
  
Conteúdo do dia: Formas Geométricas   
Professora: Franciane  

  
  

DATA: 23/04 (Quinta-feira)  
  
  
  

 
  
 

  
 
 
  



FORMAS GEOMÉTRICAS 

QUADRADO  
Professora: Franciane  

  
  
Atividade: Conhecendo o QUADRADO  
  
Material necessário:   
➢ Folha branca 
➢ Giz de cera ou tinta guache AMARELA (será a próxima cor a ser apresentada) 
➢ 4 palitos de picolé ou canudos (ou quaisquer objetos que possam ser usados 

para fazer as bordas OU 
➢ Esponja (tipo de cozinha) cortada em forma de quadrado 

 
Justificativa: 
Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno desenvolvimento 
e, com a curiosidade aguçada, descobrem coisas novas a todo momento.  Por isso, 
é importante proporcionar aos pequenos a exploração, a visualização, o contato e o 
manuseio de diferentes objetos, incluindo o trabalho com as formas geométricas.   
  
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são:  
➢ Identificar e nomear as formas geométricas; 
➢ Reconhecer a existência de diferentes formas; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico; 
➢ Reproduzir as formas geométricas; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Proporcionar momentos de exploração e criatividade. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo com a explicação da tia Fran, disponível 
em: https://youtu.be/KfO5Uey7qhY 
Depois de assistir ao vídeo, em uma folha branca, escolha uma das sugestões abaixo 
e desenvolva a atividade com a criança. 
 
Atenção! 

Em qualquer sugestão escolhida, faça primeiro, mostrando à criança como fazer e 

depois a auxilie. Mesmo que pareça “errado", deixe que ela tenha autonomia para 

tentar. 

  
Sugestão 1: Deixe que a criança pinte a folha branca (pode escolher utilizar giz ou 
tinta), mas o faça usando a cor AMARELA. 
Recorte vários quadrados, de tamanhos variados, e mostre a ela (se possível, mostre 
objetos quadrados que você tenha em casa para comparação). Depois cole os 
quadrados recortados de papel na folha pintada. 

 
Sugestão 2: Deixe que a criança pinte a folha branca (pode escolher utilizar giz ou 
tinta), mas o faça usando a cor AMARELA. 

https://youtu.be/KfO5Uey7qhY


Depois cole canudinhos ou palitos de picolé na folha, formando um quadrado (como 
mostra a FIGURA 1), sempre tentando relacionar a objetos conhecidos por ela. 
 
Sugestão 3: Molhe a esponja (cortada em forma de um quadrado) na tinta guache 
AMARELA e carimbe várias vezes na folha branca (como mostra a FIGURA 2) 

 
Com os quadrados prontos, continue a reforçar esta forma com a criança, 
relacionando-a com qualquer objeto quadrado que ela tenha ao redor. 
  
 
Complementação:   
1) Para complementar nosso aprendizado sobre o quadrado, assista ao vídeo 

disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=ZsohQwkkiEc 
2) Se não tiver tinta guache em casa, visite o link 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ 
 
 
FIGURA 1: 
 

 
  
 
FIGURA 2: 
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