
 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL II 
  
  

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: Yasmin e Vanessa 

 

 

DATA: 14/05 (Quinta-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Professoras: Yasmin e Vanessa  

  

Atividade: Pintura esponjada (Círculo Vermelho)  

  

Material necessário:  

➢ Folha branca 

➢ Esponja de lavar louça (ou pedaço de espuma) 

➢ Tinta vermelha 

➢ Um recipiente para a tinta (que caiba o pedaço de esponja utilizado) 

 

Justificativa:  

Já dissemos que as cores estão presentes em tudo que nos cerca, por isso é 

importante propiciar à criança estímulos que contribuem para o aprimoramento 

motor, cognitivo, raciocínio, entre outras funções. Nesse sentido, a visualização, 

exploração, contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das 

cores, possibilita sua identificação pela criança. O trabalho com as cores é 

importante já na educação infantil para que a criança aprenda a expressar suas 

ideias e sentimentos por meio das linguagens artísticas, através da pintura e do 

desenho, por exemplo.  

 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são:  

➢ Desenvolver percepções visuais e táteis; 

➢ Manusear diferentes materiais;  

➢ Desenvolver a noção de espaço; 
➢ Estimular a atenção e a concentração; 
➢ Estimular a coordenação motora fina; 

➢ Aprender por meio da ludicidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção: Papai / Mamãe, antes de iniciar a atividade, corte uma esponja no 

formato de um CÍRCULO. Você pode utilizar o molde de algum objeto redondo 

para riscar a esponja e depois cortá-la. Se desejar, faça círculos de diferentes 

tamanhos. 

 

Hoje vamos nos divertir pintando! 

Após separar os materiais necessários, escolha um local agradável e confortável 

para realizarem a atividade. Vocês poderão utilizar tinta guache ou, se não tiverem 

em casa, preparar uma tinta caseira (Link do tutorial disponível abaixo).  

A criança deve ser motivada a molhar a esponja na tinta e carimbar na folha 

branca, preenchendo-a completamente com vários círculos. Divirtam-se!! 

 

Tutorial de tinta guache caseira, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=F-QsPMUkTdE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F-QsPMUkTdE
about:blank


 

Algumas imagens para incentivar o trabalho de vocês: Inspirem-se! 

 

 

    


