
  

 

 

 

 

 

07/07/21 

1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESPAÇO, TEMPO,QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

  Professora: Letícia 
 
Atividade: Noções de grandeza - Curto e comprido 
 
Atividade extra: Treino da escrita dos numerais   
Obs.: essa atividade deve ser feita fora da aula on-line 

O trabalho com os números é extremamente importante. Pedimos que a 
criança seja incentivada a desenvolver a atividade, pois o treino precisa ser feito 
regularmente.  

 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de cor ou giz de cera 
✓ Recorte de folha colorida ou macarrão ou lã.  

 

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; 
✓ Apresentar um novo conceito matemático: Curto e comprido 
✓ Desenvolver habilidade e destreza; 
✓ Explorar, de forma lúdica, conceitos básicos de matemática 
 

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

Desenvolvimento: 
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia? 
➢ Observe o desenho das duas crianças que aparece na folha de atividade.  

➢ Leia a legenda que encontra-se em baixo do desenho e, usando papel 
colorido, macarrão ou ainda lã, crie cabelos curtos e cabelos longos para colar na 
cabeça das crianças desenhadas na folha de atividade.  

➢ Para concluir, lembre-se de fazer um lindo colorido na sua atividade. 
 

 

Complementação:Vamos reforçar o nosso aprendizado? Assista também ao vídeo 
disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=2sWBrc3_THg 

 

https://youtu.be/EVQpWzEyhRg
about:blank
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NOÇÕES DE GRANDEZA: CURTO E COMPRIDO  
 

 

 

  

 

 

 

 

   

    

 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 

CURTO COMPRIDO 





 

 

 

 

1st Semester - Review 

Atividade para ser realizada aula on-line. 

LISTEN TO YOUR TEACHER AND COLOR THE SHAPES. (Escute sua professora para colorir 

a forma geométrica corretamente). 
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NAME: ______________________________________ 


