
  
  
  

 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. Interaja e participe do processo.  
  

  
  
  
Conteúdo do dia: Formas Geométricas  / Grandezas e Medidas 
Professora: Franciane  

  
  

DATA: 24/04 (Sexta-feira)  
  
  
  

 
  
 
 
 

  
  



FORMAS GEOMÉTRICAS / GRANDEZAS E MEDIDAS 
QUADRADO E CÍRCULO / MUITO E POUCO  

Professora: Franciane  
  

 Atividade: Reforçando conceitos 
  
Material necessário:   
➢ Folha branca; 
➢ Canetinha/ lápis/ guache ou cola colorida azul e amarela; 
➢ Papéis diversos. 

  
Justificativa: 
Embora já tenhamos visto estes conceitos, para a educação infantil, a repetição  traz 
aprofundamento, desenvolvimento de habilidades e capacidades novas para adquirir 
outros conceitos, seja por meio da apropriação e por meio, até mesmo, da 
brincadeira e do faz de conta.  
  
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são:  
➢ Identificar e nomear as formas geométricas; 
➢ Reconhecer a existência de diferentes formas; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico; 
➢ Explorar a noção de grandezas através da comparação; 
➢ Associar grandezas e medidas ao cotidiano; 
➢ Desenvolver percepções táteis e visuais; 
➢ Proporcionar momentos de exploração, trabalho em equipe e individual. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Atenção Papai ou Mamãe! 

Pegue duas folhas brancas. Em uma desenhe um círculo e na outra desenhe um 
quadrado, ambos bem grandes!  
Em seguida, recorte vários quadrados e vários círculos menores, de tamanhos 
variados, utilizando outros papéis amarelos e azuis (você pode até mesmo colorir 
folhas brancas se não tiver coloridas em casa). Os quadrados devem ser amarelos 
e os círculos, azuis.  
Assim que estiverem prontas, as figuras geométricas deverão ser coladas nas figuras 
maiores feitas na folha branca.  
Atenção! Vamos colar MUITOS quadrados amarelos e POUCOS círculos azuis. 
 
Obs.: Papai ou mamãe, faça primeiro mostrando à criança como fazer e depois a 
auxilie. Mesmo que pareça “errado", deixe que ela tenha autonomia para tentar. 
               
  
           


