
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL I 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site 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 e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 

 
 
 
Conteúdos do dia: Reforçando as Formas Geométricas – CÍRCULO e a Cor AZUL 
Professora: Franciane 

 
 

DATA: 14/04 (Terça-feira) 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Círculo AZUL 

Professora: Franciane 
 

 
Atividade: Reconhecer e encontrar círculos azuis 
 
Material necessário:  
➢ Bacia (ou tabuleiro) 
➢ Qualquer grão em quantidade (feijão, lentilha, milho...) 
➢ Formas geométricas feitas com qualquer papel disponível 
➢ Lápis de cor, canetinhas ou giz de cera 

 
Justificativa: Já falamos que as formas geométricas refletem o formato de todas as 
coisas que estão ao nosso redor e que durante os primeiros anos escolares, as 
crianças estão em pleno desenvolvimento, sendo importante usar sua curiosidade 
aguçada para descobrir coisas novas.  
Para que haja concreto aprendizado nesta fase, é necessário que a criança seja 
exposta à repetição de conceitos. Isto trará familiaridade, criará afinidade e construirá 
segurança. Por vezes, isso pode parecer entediante para os adultos, porém é 
exatamente como as crianças aprendem. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Reconhecer a existência de diferentes formas geométricas e nomeá-las; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Desenvolver a atenção da criança às cores que existem ao seu redor; 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Papai/Mamãe, utilizem as folhas e lápis para desenhar e pintar diversas formas 
geométricas diferentes e de várias cores, incluindo círculos azuis.  
Mostre para a criança os círculos azuis e diga: O que é isso? Você se lembra? É o 
nosso amigo CÍRCULO AZUL.  
Depois, em uma bacia (ou tabuleiro), coloque os grãos disponíveis em grande 
quantidade e esconda no meio deles as formas geométricas que você fez. Depois 
peça que a criança encontre e identifique os círculos azuis. 
Sempre que eles forem encontrados, faça festa, bata palmas e diga parabéns! 
 
Sugestão: Para complementar nosso aprendizado sobre a cor AZUL, assistam ao 
vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pIoUMe88yc0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pIoUMe88yc0

