
  
  
  

 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.  
➢ Oriente a criança a escrever seu nome, 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: Figuras Geométricas  
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  

  
  

DATA: 24/04 (Sexta-feira)  
  
  
 
 
 
 
 
  

 
  



CONCEITOS MATEMÁTICOS 
FIGURAS GEOMÉTRICAS  

Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  
  

Atividade: Identificando as formas geométricas  
  
Material necessário:   
➢ Folha (branca ou colorida) 
➢ Canetinha (ou lápis) 
➢ Tesoura (com o auxílio de um adulto) 
➢ Cola 
➢ Barbante (ou fita ou lã) 

 
Justificativa: 
Nesta fase, é importante propiciar à criança a visualização, exploração e manuseio 
de objetos que compõe o universo das formas, possibilitando a criança identificá-las. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com a atividade são: 

➢ Fazer com que a criança conheça as formas que estão presentes em todos 
os ambientes que em que vive 

➢ Identificar e nomear as formas geométricas 
➢ Desenvolver a coordenação motora fina e o raciocínio lógico. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Em uma folha, utilizando canetinha ou lápis, desenhe as formas geométricas: 
quadrado, triângulo, círculo e retângulo.  
Em seguida, por cima do traçado que você fez, cole barbante, fita ou lã (o que tiver 
disponível em casa) contornando as formas geométricas. 
 
Complementação: 
Após realizar sua atividade, assista ao vídeo “O diário de Mika – As formas”.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk

