
 

 
 
 

 
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: MAIOR X MENOR   
  
Material necessário:  
Para a sugestão 1:                                                    Para a sugestão 2:  
- Brinquedos/ Materiais de                                        - Folha branca                                             
   Tamanhos diferentes                                             - Caneta 
 
Justificativa:  
Antes de começar a empregar números e realizar operações matemáticas, as 
noções de tamanho e quantidade já são discerníveis para as crianças. Observe 
que durante as brincadeiras elas dão sinais de saber distinguir objetos grandes 
dos pequenos ou usam esses adjetivos para caracterizar algo ou alguém durante 
uma história. Quase tudo pode ser transformado em uma prática matemática: 
contar os carros durante uma viagem, empilhar blocos e peças, separar materiais 
de tamanhos e formas distintas... Quanto mais próxima do mundo palpável for a 
matemática, desde cedo, mais fácil será a compreensão da criança quando 
tratarmos de noções mais abstratas.  
 
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; 
➢ Aprimorar a capacidade de fazer discriminação visual. 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a sua atividade de hoje, é bom que você assista ao vídeo 
explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/ghtoTpnfWbU  
Papai/ Mamãe, abaixo você tem DUAS sugestões para realizar essa atividade: 
 
Sugestão 1: Chame a criança para procurar em casa alguns objetos semelhantes 
com tamanhos diferentes (por exemplo: chinelos, colheres, potes plásticos e até 
mesmo peças de roupa).  
Mas atenção: procure sempre objetos “semelhantes”, ou seja, aqueles que 
tenham um maior e um menor.  

Mostre os objetos em pares para a criança, mostrando claramente a diferença de 
tamanho – qual deles é maior e qual é menor. 
Em seguida, faça perguntas como: “Quem tem o pé maior?”, “Quem tem a blusa 
menor?” 
 
Sugestão 2: Desenhe o contorno de uma mão na folha e mostre qual é o maior 
dedo e qual é o menor, sempre perguntando à criança.  
Você pode, ainda, brincar com a parlenda que dá nome aos dedos, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=umPF41k-n-c&feature=youtu.be 
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