
  

  
  

 PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES  
  

MATERNAL II 
  
  

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: Conceitos Matemáticos 
Professoras: Yasmin e Vanessa  

  
  

DATA: 24/04 (Sexta-feira)  
  
  
  

 
  
 
 
 

  
  



CONCEITOS MATEMÁTICOS 
DENTRO E FORA  

Professoras: Yasmin e Vanessa  
  

Atividade: Utilizando colagem para reforçar conceitos  
  
Material necessário:   
➢ Folha branca 
➢ Cola 
➢ Revistas, jornais ou papel rascunho (o que estiver disponível) 

  
Justificativa: 

A criança, desde o nascimento, está imersa em um universo do qual os 
conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem matemática 
que as crianças desenvolvem diversas noções que são importantes para seu 
desenvolvimento para tornarem-se autônomas, capazes de pensar e resolver o 
problema.  
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 ou até mesmo da brincadeira e do 
faz de conta.  
 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com a atividade são: 
➢ Desenvolver coordenação motora; 
➢ Fixar o conceito de dentro/fora; 
➢ Estimular a atenção e concentração. 

 
Desenvolvimento da atividade:  
Chegou a sua vez! A atividade de hoje é muito importante para reforçarmos o que já 
aprendemos.  
Junto com o papai ou a mamãe, rasgue pedaços de papel (pode ser de revista, jornal 
ou rascunhos que tiver em casa).  
Em seguida, peça a mamãe ou o papai que desenhe um círculo e colem os papeis 
que vocês rasgaram dentro dele.  
Prestem bastante atenção para não colarem os pedacinhos de papel fora do limite 
permitido. Vamos ficar atentos! 
               

 


