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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESPAÇO, TEMPO,QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

Professora: Letícia 
 
Atividade: Reforçando conceitos matemáticos apresentados: Alto e baixo/ De 
frente, de lado e de costas 
 

Dever de casa: Coordenação motora - Levando cada animal ao seu alimento 
 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade  
✓ Papel picado 

✓ Cotonete 

✓ Tinta guache 

✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  
Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo no qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem dos 
números e 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: 
✓ Estimular a coordenação motora; 
✓ Reforçar os conceitos matemáticos apresentados: Alto e baixo/ De frente, de 

lado e de costas; 
✓ Desenvolver habilidade e destreza; 
✓ Explorar, de forma lúdica, conceitos básicos de matemática 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/g1vG4SHOA7E 
 

Desenvolvimento: 
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia? 

 

➢ Observe as crianças sentadas em volta da mesa. Cole papel picado 
em quem está sentado de costas e pinte, utilizando cotonete, 
aqueles que estão de frente. 

➢ Em seguida, observe o desenho das crianças. Qual delas é a mais 
baixa e qual delas é a mais alta? Faça um X na criança mais baixa e 
circule a mais alta 
 

Complementação: Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk 

https://youtu.be/g1vG4SHOA7E
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ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE  

 
COLE PAPEL PICADO NAS CRIANÇAS QUE ESTÃO DE COSTAS E 

USE COTONETE PARA PINTAR AS QUE ESTÃO DE FRENTE 

 
 

FAÇA UM X NA CRIANÇA MAIS BAIXA E CIRCULE A MAIS ALTA 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 



 

  

  

                                                                                 DEVER DE CASA 

 

NOME: _____________________________________ 

 
 

LEVE CADA ANIMAL AO SEU ALIMENTO, COBRINDO O CAMINHO 
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