
  
 
 
 
 

 

05/11/20 

MATERNAL I 
 

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.  

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

fim do bimestre.  

➢ 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.  

 

        

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

05/11/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Franciane 

   

Atividade: De um lado X Do outro lado / Muito X Pouco 

                  Colocando muitos objetos de um lado e poucos objetos do outro lado 
 

Material necessário:    

✓ Fita adesiva 

✓ Objetos em grandes quantidades, como por exemplo: lápis de cor, clipes, 

pregadores de roupa 
 

Justificativa:  

As noções espaciais e de quantidade são base para que uma criança se 

conheça e saiba explorar o meio em que está inserida e, a partir deste, entenda 

e interaja com o mundo que a cerca. Compreender e interiorizar estes conceitos 

é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança. 
 

Objetivos:   

✓ Relembrar e reforçar conceitos matemáticos já estudados; 

✓ Localizar objetos e suas quantidades em determinados espaços; 

✓ Desenvolver noções de lateralidade; 

✓ Aumentar o vocabulário. 
 

Desenvolvimento da atividade:  

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

disponível em: https://youtu.be/V0PYKDTwTP8 
 

Agora, vamos exercitar nosso conhecimento: 

• Numa superfície lisa, cole a fita adesiva dividindo o espaço em 2 partes. 

• Procure objetos que você tenha em casa, mas que sejam muitos (estejam 

em grande quantidade) como colheres, pecinhas, canetinhas... 

• Pegue os objetos e observe que você tem muitos. 

• Então, agora, vamos dividir: DE UM LADO da fita, coloque MUITOS 

objetos. DO OUTRO LADO da fita, coloque POUCOS objetos. 

 

Complementação: 

1. Vamos relembrar o que é MUITO e o que é POUCO? Assistam ao 

desenho: https://www.youtube.com/watch?v=K7OLb4wNQ3g 

 

2. Agora, vamos cantar uma música para aprendermos mais um pouco 

sobre a lateralidade: https://www.youtube.com/watch?v=8i2sEBh01cc 
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