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MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos um encontro especial de HALLOWEEN com a tia 

LUÍSA (professora de Inglês) e as regentes, na quarta-feira, dia 28/10, às 17h.  

Não fique de fora. Vista sua FANTASIA mais monstruosa e venha brincar! 

ATENÇÃO! O link para acesso será enviado ao e-mail cadastrado e 

aos pais/responsáveis pelo WhatsApp.   

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

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

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no 

final do bimestre.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente). 

Se vocês não têm como imprimi-las em casa, fiquem à vontade para buscá-

las na escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, 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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MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Perto X Longe  

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Cola colorida  

 

Justificativa:  

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 

conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento a fim de se tornarem autônomas, capazes 

de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver noções de espaço;  

✓ Desenvolver a atenção, a percepção e a coordenação motora;  

✓ Identificar a posição dos objetos. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/iV1tuv_O7nM 

 

Estamos trabalhando os conceitos PERTO e LONGE. Na atividade de 

ontem, você identificou o menino que estava perto da bola. Lembra?  

A atividade de hoje será diferente, por isso faça com atenção. Para realizá-

la, siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade de hoje; 

2. Na folha você encontra a mamãe gata e seus filhotes. Identifique o gatinho 

que está longe da mamãe; 

3. Em seguida, pinte-o utilizando cola colorida com a cor de sua preferência. 

 

Complementação: 

Vamos ouvir uma canção divertida? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KiFsJaUFzxI 

https://youtu.be/iV1tuv_O7nM
https://www.youtube.com/watch?v=KiFsJaUFzxI
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OBSERVE COM ATENÇÃO E, USANDO COLA COLORIDA, PINTE O 

GATINHO QUE ESTÁ LONGE DE SUA MAMÃE 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                        

 

NOME: ________________________________________ 


