
  
 
 
 
 

 

03/08/20 

MATERNAL I 

     

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Essa será mais uma semana de muito aprendizado. Por favor, 

permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

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

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação 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 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS  
CÍRCULO E QUADRADO  

Professora: Franciane 

 

Atividade: Vamos relembrar o CÍRCULO e o QUADRADO 

 

Material necessário:    

✓ Fita adesiva ou caneta 

✓ Papéis diversos  

✓ Tesoura (para uso do adulto) 

 

Justificativa:  

Introduzir os elementos da geometria desde a primeira infância é de fundamental 

importância para o desenvolvimento da criança. Antes mesmo da contagem 

numérica, elas precisam se envolver com estes conceitos matemáticos, 

explorando a natureza e o espaço que circulam e, ampliando assim, a 

naturalização destes conceitos. 

 

Objetivos:  

✓ Reconhecer e identificar as formas geométricas  

✓ Desenvolver a percepção visual  

✓ Aumentar o vocabulário  

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/YlPlR6ZOAJg 

 

Agora, papai e mamãe, se vocês tiverem fita adesiva, desenhem com ela, 

no chão, um círculo e um quadrado. 

Com os papéis, recortem círculos e quadrados de tamanhos variados.  

Com as figuras recortadas, pergunte à criança qual é o desenho do círculo 

e entregue a ela um dos círculos cortados para que seja colocado dentro do 

desenho no chão. Faça o mesmo com o quadrado.  

A seguir, vá entregando as figuras aleatoriamente para a criança, pedindo 

para que ela coloque dentro do desenho correspondente. 

 

Obs.: 1. Caso não tenha fita em sua casa, desenhe as figuras num tamanho bem 

grande numa folha de papel e use-a como usaria a figura no chão. 

2. Se a criança “errar", pegue a figura e compare-a com o desenho no chão, 

mostrando as semelhanças e as diferenças para a criança. 

https://youtu.be/YlPlR6ZOAJg
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Complementação:  

Vamos complementar nosso aprendizado assistindo a alguns vídeos e 

relembrando os conceitos? Disponíveis em: 

 

1. Círculo: 

https://youtu.be/hrESpm8-XkY 

https://youtu.be/iEgBig_1WCA 

 

2. Quadrado: 

https://youtu.be/hNeVJb5hWMo 

https://youtu.be/UyyJxk0xekc 

 

 

https://youtu.be/hrESpm8-XkY
https://youtu.be/iEgBig_1WCA
https://youtu.be/hNeVJb5hWMo
https://youtu.be/UyyJxk0xekc


  
 
 
 
 

 

03/08/20 

MATERNAL I 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Caixa de areia 

 

Material necessário:   

✓ Uma caixa de sapato grande ou um tabuleiro 

✓ Areia (ou qualquer farinha disponível) 

✓ Material de apoio: algumas figuras de formas conhecidas para que a 

criança represente – algumas sugestões disponíveis abaixo 

Obs.: Como material de apoio também podemos usar traços, figuras 

geométricas, números e até mesmo o alfabeto (para crianças maiores). O ideal 

é que, no início, usemos símbolos ou grafias que a criança já conhece. 

 

Justificativa:   

Quando falamos de materiais sensoriais, referimo-nos a todos aqueles 

materiais manipuláveis que estimulam as capacidades/habilidades das crianças 

mediante a visão, tato, olfato, ouvido e paladar. 

 Além dos benefícios de preparação para a escrita, a caixa de areia fomenta 

aspectos como coordenação motora fina, o trabalho para a pré-

escrita, coordenação olho-mão, reconhecimento de formas, concentração e 

relaxamento. 

 

Objetivos:    

✓ Favorecer maior precisão com os dedos; 

✓ Fomentar maior destreza na hora de escrever com o lápis e o papel; 

✓ Desenvolver maior habilidade para coordenar olhos e mãos; 

✓ Trabalhar o reconhecimento de figuras visuais; 

✓ Entreter a criança por longos períodos de tempo; 

✓ Causar prazer e relax, liberar tensões e motivar a prática do jogo tranquilo 

em casa.  

 

Desenvolvimento da atividade:   

 Papai/mamãe, para que sua criança desenvolva essa atividade, siga os 

passos abaixo. 

 

1. Prepare o entorno colocando a caixa no centro de um espaço limpo e 

livre de coisas que distraiam a criança. Deixe a mesa livre, proporcione 

luz suficiente e, se desejar, coloque um pouco de música acústica 

tranquila de fundo.  
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2. Desenvolva a atividade com areia ou qualquer tipo de farinha disponível 

em casa.  

3. Espalhe a areia na caixa e ofereça à criança um material de apoio para 

que possa representar na areia. 

4. Faça uma demonstração para que a criança entenda como utilizar a 

caixa de areia. Trace, como o dedo indicador, uma forma na areia. 

Mostre à criança e, em seguida, apague-a alisando a areia com a palma 

da mão. 

5. Convide a criança a experimentar.  

6. A partir desse momento, o papel do adulto será o de observar a 

atividade. Não interrompa a criança (a não ser que seja para traçar um novo 

modelo no quadro que a criança possa copiar na areia). 

 

Obs.: Algumas crianças sentem curiosidade por saber o sabor da areia e a 

colocam na boca, embora a partir dos 3 anos isso é menos provável que 

aconteça. Caso ocorra essa situação, terá de ser resolvida de forma amável e 

serena.  Então vamos lá! Divirtam-se com amor e carinho! 

 

Imagens para te inspirar! 
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MATERIAL DE APOIO – Algumas sugestões 

 

 

A 


