
 

 

TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL III 

 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se 
envolvam e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma 

folha branca, formato A4. 
➢ 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. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 

➢ No dia da semana destinado às atividades de MÚSICA, acessem, no site da 
escola, ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES. 
 
 

DATA: 07/04 (Terça-feira) 

PROFESSORAS: Letícia e Fernanda 
 
 
Conteúdo: Formas Geométricas - QUADRADO 
 
Justificativa: Em uma definição simples e sucinta, formas geométricas nada mais 
são do que o formato de todas as coisas ao nosso redor. Elas estão presentes nas 
construções, ruas, brinquedos, objetos de casa, alimentos e em muito mais. 
Na escola, o tema é inserido já iniciando a disciplina de Matemática, em especial, a 
geometria.  



Durante os primeiros anos escolares, as crianças estão em pleno desenvolvimento. 
Possuem a curiosidade aguçada e descobrem coisas novas a todo momento. Por 
isso, é importante proporcionar exploração, visualização, contato e manuseio de 
diferentes objetos, incluindo as formas geométricas.  
 
Objetivos: Dentre os principais objetivos a serem alcançados com o estudo das 
formas geométricas, estão: 

• Identificar e nomear as formas geométricas; 
• Reconhecer a existência de diferentes formas; 
• Desenvolver o raciocínio lógico; 
• Reproduzir as formas geométricas; 
• Ampliar o vocabulário; 
• Desenvolver percepções táteis e visuais; 
• Proporcionar momentos de exploração, sendo envolvendo trabalho em 

equipe ou individualmente; 
• Explorar a criatividade das crianças; 

 
Desenvolvimento da atividade: 

ATENÇÃO: antes de fazer essa atividade, é necessário que a criança assista ao 
vídeo explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/bWPdWNW5eNU  
 

Em sala já aprendemos sobre o círculo e agora é a vez de conhecermos um 
novo membro da família das formas geométricas: o QUADRADO.  

Após assistir o vídeo, passeie pela sua casa com a mamãe ou o papai e 
procure por objetos que tenham a forma de um QUADRADO. A tampa de um pote 
de plástico, uma pecinha de jogo da memória, um prato ou um calendário, dentre 
outros, são alguns exemplos.  

Com esses objetos em mãos, escolha um de fácil contorno e, numa folha 
branca, contorne-o com um lápis ou giz de cera de sua cor preferida.  

Depois, utilize macarrão e vá colando em cima do contorno do QUADRADO. 
 

Complementação: Após terminar sua atividade, você também pode assistir ao 
vídeo "A história do quadradinho". 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r3rV6ndepxY 

 
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Lápis ou giz de cera 
➢ Cola 
➢ Macarrão 
➢ Um objeto com forma de QUADRADO 

 

https://youtu.be/bWPdWNW5eNU
https://www.youtube.com/watch?v=r3rV6ndepxY

