
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL I 
  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. 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   
Professora: Franciane 
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professora: Franciane  

 
  

Atividade: Reforçando dois conceitos matemáticos: Cor AMARELA – QUADRADO 
  
Material necessário:   
➢ Folha branca ou amarela  
➢ Cola 
➢ Caneta ou lápis para desenhar um quadrado 
➢ Milho de pipoca OU canjiquinha  
➢ Alguma fruta amarela (manga, laranja, banana, melão, maracujá) 

 
Justificativa: 
Sabemos que a primeira infância marca as primeiras rupturas na vida da criança e 
é um momento em que sua cognição se expande, necessitando constantemente 
de estímulos e saberes. Assim, inserir a criança em outros ambientes, como a 
cozinha, por exemplo, desenvolverá habilidades e interesse em conhecer mais 
sobre os alimentos. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Identificar e reconhecer as cores em outros ambientes e materiais; 
➢ Nomear as cores e as formas geométricas; 
➢ Desenvolver a imaginação e a capacidade de abstração e interpretação; 
➢ Aumentar o vocabulário; 
➢ Desenvolver o raciocínio lógico.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Leve a criança até a cozinha e procurem juntos por alimentos amarelos, grãos e 
frutas. Desenhe um quadrado na folha e a ajude a colar os grãos até que o contorno 
da forma geométrica seja preenchido.   
Depois, com a fruta amarela, faça um suco ou uma vitamina (a gosto), lembrando 
sempre de conversar com a criança sobre as cores e as formas geométricas que 
encontramos em todos os ambientes da casa. 
 
   
 


