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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

  

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação entre ela e 

as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professoras: Yasmin e Vanessa 

 

 

Atividade: Dentro e fora / Cores  

 

Material necessário: 

✓ Recipientes de plástico; 

✓ Duas folhas (1 vermelha e 1 amarela) 

✓ Objetos variados (vermelho e amarelo); 

 

Justificativa: 

A criança, desde o nascimento, está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem 

matemática que as crianças desenvolvem diversas noções que são importantes 

para seu desenvolvimento para tornarem-se autônomas, capazes de pensar e 

resolver o problema. 

  

Objetivos: 

✓ Desenvolver coordenação motora; 

✓ Fixar o conceito de dentro/fora; 

✓ Estimular a atenção e concentração; 

✓ Reconhecer as cores vermelha e amarela. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental 

para a realização das nossas atividades. 

 

Chegou a hora de relembrar alguns conteúdos que aprendemos. Vamos 

começar? Vocês se lembram que conversamos sobre as cores vermelha e 

amarela? Sabem onde podemos encontrá-las? Vamos pensar juntos?  

Encontramos o vermelho no morango, no tomate, na cereja, na joaninha 

e em tantos outros objetos. O amarelo observamos no sol, na estrelinha, no 

milho, no pintinho amarelinho... Lembraram? 

Observação: Temos algumas imagens disponíveis abaixo para 

conversarem sobre essas cores. 

 

Conversamos também sobre um conceito muito importante: dentro e 

fora. É importante saber quando encontramos objetos dentro de algum lugar ou 

fora dele. Não é verdade? 
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Que tal fazermos uma atividade bem legal para refrescar nossa memória? 

Vamos lá! 

 

Antes de iniciar a realização da atividade, assistam ao vídeo explicativo 

da professora, disponível em: https://youtu.be/cID4nE_sLPo 

 

Agora que vocês já assistiram ao vídeo, sigam os passos abaixo: 

 

• Com a ajuda da mamãe ou do papai busquem pela casa alguns 

objetos nas cores amarela e vermelha, para trabalharmos a 

identificação dessas cores. 

 

• Agora, pegue um potinho e duas folhas (uma vermelha e outra 

amarela).  

Faça pequenas bolinhas de papel com as duas folhas.  

Em seguida, separem as bolinhas vermelhas das bolinhas 

amarelas, uma a uma, colocando as bolinhas vermelhas DENTRO 

do potinho e deixando as bolinhas AMARELAS de fora do pote. 

 

 

COR VERMELHA - Sugestões de Imagens: 

 

 

 

https://youtu.be/cID4nE_sLPo
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COR AMARELA – Sugestões de Imagens: 

                          

 

 

 

 

      

 

 

              

 

 

 

Complementação: 

Para finalizar nossa atividade, assista aos vídeos sugeridos abaixo: 

Cor vermelha: https://www.youtube.com/watch?v=Ufq5ulADovc&t=6s 

Cor amarela: https://www.youtube.com/watch?v=mjkN8gyTEUo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufq5ulADovc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=mjkN8gyTEUo

