
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

1º PERÍODO 
  
  

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.  
  

  
  
 
 
Conteúdo do dia: Conceitos matemáticos   
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla  

  
Atividade: Formas Geométricas  
  
Material necessário:  
➢ Folha branca com os desenhos das formas geométricas estudadas 
➢ Barbante OU lá OU fita OU durex colorido...  
➢ Tesoura e cola (com supervisão de um adulto) 
➢ Canetinha preta (ou de outro tom forte) 

 
Justificativa: 
As formas geométricas fazem parte da nossa vida e estão presentes em nossos 
dias, em todos os lugares que frequentamos. 
Mas por que é importante estudar conceitos matemáticos (geometria) na 
educação infantil?  Os conceitos geométricos constituem parte importante do 
currículo de Matemática porque por meio deles o aluno desenvolve um tipo 
especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, 
de forma organizada, o mundo em que vive. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Mostrar que as formas geométricas estão presentes em toda parte; 
➢ Identificar e nomear as formas geométricas (CÍRCULO, TRIÂNGULO, 

QUADRADO e RETÂNGULO) percebendo as características de cada uma; 
➢ Desenvolver a percepção visual através do uso das formas geométricas;  
➢ Estimular a concentração e a criatividade; 
➢ Trabalhar a coordenação motora fina. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a sua atividade de hoje, assista ao vídeo explicativo da professora, 
disponível em: https://youtu.be/q-7vHXchh1k 
Após assistir ao vídeo, siga as orientações abaixo: 
 
Em uma folha branca, a mamãe ou o papai, deverá desenhar (ou imprimir) o 
contorno das formas geométricas trabalhadas (CÍRCULO, TRIÂNGULO, 
QUADRADO e RETÂNGULO), com canetinha preta - todas na mesma folha, como 
a professora mostrou no vídeo.  
Em seguida, a criança deverá colar barbante, lã ou uma fita (fina) em cima do 
contorno desenhado (ou impresso). Se preferir, também pode usar durex colorido 
ou outro material similar disponível em casa. 
 

Complementação: 
Para reforçar nosso aprendizado de hoje, assista ao vídeo disponível em: 

1) Crianças inteligentes – As formas  
https://www.youtube.com/watch?v=QQ40m-XHnVs&t=26s 
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