
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL I 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. 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.  
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Franciane  

  
Atividade: MUITO X POUCO   
  
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Papéis diversos (para que a criança rasgue) 
➢ Cola 

 
Justificativa: 
A matemática está presente em nossas vidas. Todas as coisas têm tamanhos, 
pesos, volumes e temperaturas diferentes; tais diferenças são apontadas (está 
longe, é mais alto, mais velho...) e permitem que as crianças estabeleçam contato 
realizando comparações, estabelecendo relações e construindo representações, 
dia a dia atribuindo significado e fazendo uso de tudo.  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico; 
➢ Explorar a noção de grandezas através da comparação; 
➢ Associar grandezas e medidas ao cotidiano; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Proporcionar momentos de exploração; 
➢ Trabalhar a coordenação motora fina. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a sua atividade de hoje, é bom que você assista novamente ao 
vídeo explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/13PRSOdWMIs 
 
Papai/ Mamãe, em uma folha branca desenhe dois recipientes, um no formato de 
um copo e outro no formato de um cesto (ou um pote). 
Disponibilize a folha desenhada e também os outros papéis para a criança. Oriente 
que ela rasgue esses outros papéis (não há tamanho certo ou errado - o 
importante é que a criança faça sozinha).  
Com os papéis rasgados, oriente a criança a fazer bolinhas.  
Obs.: Ainda que não saiam “redondinhas “, é necessário que os pequenos 

entendam e treinem o movimento dos dedos e mãos neste processo. 

 
Com as bolinhas feitas, vamos colar POUCAS bolinhas no copo e MUITAS 
bolinhas no cesto. 
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