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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro pelo Google Meet, sempre na quinta-

feira, às 17h30min. 

O link de acesso já foi enviado aos pais/responsáveis por e-mail e 

disponibilizado pelo WhatsApp. 

 

Por favor, 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.  

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  

 

 

3 crianças de um lado da corda     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 criança do outro lado da corda 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
NOÇÕES ESPACIAIS 

De um lado/ Do outro lado (esquerda/direita) 
Professora: Franciane 

   

Atividade: De um lado X do outro lado - separando brinquedos 

 

Material necessário:    

✓ Fita adesiva 

✓ Brinquedos/objetos variados separados por categoria 

(pecinhas, carrinhos, lápis de cor...) 

 

Justificativa:  

Noção espacial é a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-

se, em relação aos objetos, às pessoas e o seu próprio corpo em um 

determinado espaço. É saber localizar o que está à direita ou à esquerda; à 

frente ou atrás; acima ou abaixo de si, ou ainda, um objeto em relação a outro. 

Essa noção espacial é desenvolvida nas crianças a partir da experimentação, 

sendo que a referência principal da criança é o próprio corpo.  

Como acontece com quase todos os aspectos do desenvolvimento 

infantil, cada criança desenvolve a noção espacial em um determinado ritmo. Por 

isso, o ideal é estimulá-las, desde cedo, com brincadeiras que proporcionem 

jeitos diferentes de vivenciar estes conceitos. 

 

Objetivos:   

✓ Desenvolver a noção espacial; 

✓ Estimular a lateralidade; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Desenvolver a capacidade de utilização de ambos os lados do corpo, 

contribuindo para um melhor desenvolvimento da coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/b5Dmoa2-Rqw 

 

• Agora, escolha uma superfície lisa da sua casa para desenvolver esta 

atividade (pode ser a mesa, o chão, uma cadeira...) 

• Divida esta superfície em 2 lados, usando a fita adesiva. 

• Procure, na sua casa, alguns objetos de determinado grupo, por exemplo: 

tampinhas de garrafa, giz de cera, pecinhas tipo lego... 

https://youtu.be/b5Dmoa2-Rqw
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• Com a superfície dividida em 2 lados, coloque em cada um desses lados 

um grupo de objetos (Ex.: Se DE UM LADO tem pecinhas, DO OUTRO 

LADO terá giz de cera).  

• Não misture os grupos! Em cada lado um grupo diferente! 

 

Complementação: 

Vamos aprender mais um pouco sobre a lateralidade? Assista a mais 

alguns vídeos. Disponíveis em: 

 

1. Direita/ esquerda – de um lado/ do outro lado 

  https://www.youtube.com/watch?v=ALEe6_JXVTI 

 

2. Vamos dançar com a Turma do Pocoyo? 

https://www.youtube.com/watch?v=aeL1_Yfetac 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALEe6_JXVTI
https://www.youtube.com/watch?v=aeL1_Yfetac

