
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL III 
  
  

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   
Professoras: Letícia e Fernanda 
 
 
DATA: 12/05 (Terça-feira)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda  

  
Atividade: GRANDE X PEQUENO  
  
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Canetinha preta 
➢ Giz de cera ou lápis de cor 
➢ Objetos diversos de diferentes tamanhos 
 

Justificativa: 
A criança, desde o nascimento, está imersa em um universo no qual os 
conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem matemática 
que as crianças desenvolvem diversas noções que são importantes para seu 
desenvolvimento integral e para tornarem-se autônomas, seres capazes de 
pensar e resolver os problemas. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Classificar objetos discriminando pelo tamanho;  
➢ Desenvolver a capacidade de observação e percepção visual; 
➢ Mostrar que a matemática está presente em toda parte; 
➢ Estimular a concentração e a criatividade. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a sua atividade de hoje, assista ao vídeo explicativo da professora, 
disponível em: https://youtu.be/Q05IOf8hY40 
Após assistir ao vídeo, siga as orientações abaixo e ponha seus conhecimentos 
em prática: 
 

1) Procure em sua casa diversos objetos e faça a comparação entre eles para 
descobrir qual é PEQUENO e qual é GRANDE. 

2) Mamãe ou Papai, desenhe em uma folha dois objetos (ou dois animais) de 
diferentes tamanhos (um deve ser GRANDE e o outro PEQUENO) - alguns 

modelos disponíveis na página 3.  

3) Colora o GRANDE. 
4) Circule o PEQUENO. 

 

Complementação: 
Para reforçar nosso aprendizado de hoje, assista aos vídeos disponíveis em: 

1) Gugudada – Grande e pequeno  
https://www.youtube.com/watch?v=MYY_JgfT5uo 

2) Canções Infantis – Canção do grande e pequeno 
https://www.youtube.com/watch?v=Gp6aOo7-4p8 
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ALGUNS MODELOS:  
 
 
 
 


