
  
 
 
 
 

 

04/06/20 

MATERNAL II 

 

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: Revisão das FORMAS GEOMÉTRICAS e NÚMERO 1 

 

Material necessário:  

✓ Folha A4 

✓ Cola 

✓ Lápis 

✓ 3 recipientes (potes de plástico, por exemplo) 

✓ Qualquer papel que possa ser recortado  

 

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 problemas.  

 

Objetivos:   

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

✓ Desenvolver percepções visuais e táteis; 

✓ Manusear diferentes materiais;  

✓ Desenvolver a noção de espaço; 

✓ Estimular a atenção e a concentração; 

✓ Estimular a coordenação motora fina; 

✓ Compreender o conceito de número e estabelecer relação com a 

quantidade; 

✓ 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 iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/ixsNcJZocIg 

 

 

https://youtu.be/ixsNcJZocIg
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Com o papel que você tiver em casa faça 3 recortes de cada forma 

geométrica apresentada até agora, ou seja, 3 círculos e 3 quadrados (não 

recorte as formas em tamanhos muito pequenos). 

Disponha as formas misturadas sobre uma superfície plana de sua 

preferência e à altura da criança.  

Mostre o número 1 à criança. Coloque os recipientes ao alcance dela e 

solicite que ela coloque, primeiramente, 1 círculo em cada recipiente, 

estabelecendo a correspondência 1 círculo para 1 recipiente. Auxilie-a, caso 

necessário, na identificação da forma e na noção de quantidade.  

Depois misture novamente as formas para que ela faça o mesmo com os 

quadrados. Oriente-a a colocar 1 quadrado em cada recipiente.   

Em seguida, com apenas dois recipientes disponíveis, peça que a criança 

classifique cada uma das formas separando-as. Explique a ela: “Neste 

recipiente só pode ter círculos, e nesse outro só pode ter quadrados. Vamos 

separar!”. 

Para finalizar nossa atividade, em uma folha A4, na posição horizontal, 

divida-a ao meio com um traço na vertical.  

Em um dos lados da folha, na parte superior, desenhe um pequeno círculo 

e do outro um pequeno quadrado. Então, proponha que a criança cole as 

formas utilizadas anteriormente nesta folha no lado correspondente ao desenho 

que você fez. 

 

 

Modelo: 

 

 
 

 
 

 


