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MATERNAL I 

 

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 

Professora: Franciane 

 

 

Atividade: Revisão das FORMAS GEOMÉTRICAS: Círculo e Quadrado 

 

Material necessário:  

✓ Uma cartolina ou papel pardo ou papelão 

✓ Caneta 

✓ Papel azul 

✓ Papel amarelo  

Obs.: Caso não tenha papel nestas cores, deixe que a criança pinte uma folha 

branca. 

 

Justificativa:  

Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno 

desenvolvimento. Além disso, possuem a curiosidade aguçada e descobrem 

coisas novas a todo momento.  

Por isso, é importante proporcionar aos pequenos exploração, 

visualização, contato e manuseio de diferentes objetos, incluindo o trabalho 

com as formas geométricas.  

 

Objetivos:   

✓ Identificar e nomear as formas geométricas (círculo e quadrado) 

✓ Desenvolver percepções visuais e táteis; 

✓ Manusear e explorar diferentes materiais;  

✓ Desenvolver a noção de espaço; 

✓ Estimular a atenção e a concentração; 

✓ Estimular a coordenação motora fina; 

✓ Ampliar o vocabulário; 

✓ Aprender por meio da ludicidade 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção!  

Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para a 

realização das atividades. 

 

Antes de dar início ao desenvolvimento da atividade, assista ao vídeo 

explicativo da tia Fran, disponível em: https://youtu.be/d-_rSl-gy8c 

https://youtu.be/d-_rSl-gy8c
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Para desenvolver esta atividade, precisaremos de uma folha bem grande. 

Nela, desenhe círculos e quadrados de tamanhos diferentes, uns maiores e 

outros menores.  

Recorte, na folha azul e na folha amarela, círculos e quadrados de 

tamanhos correspondentes aos desenhados na folha maior. 

 

IMPORTANTE: DEIXE A FOLHA MAIOR AO ALCANCE DA CRIANÇA! 

 

Entregue as formas geométricas recortadas à criança e oriente-a a 

encontrar sua correspondente.  

Caso ela coloque alguma figura na imagem que não corresponda ao seu 

tamanho, não corrija nesse momento. Ao final, revise com ela todas as figuras. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmimoseencantodaeducacao.blogspot.com%2F2014%2F05%2Fforams-geometricas-com-carinhas-para.html&psig=AOvVaw270oYUsN0wmKTWHxonZkA3&ust=1591309393202000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDGgLfZ5ukCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faprendendocomtiadebora.blogspot.com%2F2014%2F09%2Fformas-geometricas-divertidas-e.html&psig=AOvVaw270oYUsN0wmKTWHxonZkA3&ust=1591309393202000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDGgLfZ5ukCFQAAAAAdAAAAABAW

