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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana teremos mais uma NOVIDADE: O ENCONTRO COM OS 

AVÓS. Ele acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23/07 às 17h. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS e/ou ORIENTAÇÕES 

ENCONTRO ON-LINE).  

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

CONCEITOS MATEMÁTICOS  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Cheio e Vazio – Identificação 

 

Material necessário:  

✓ Alguns objetos diferenciados (potes de plástico, copos, talheres, pratos...) 

 

Justificativa:  

Desde a educação infantil, os conceitos de Grandezas e Medidas estão 

presentes no cotidiano das crianças, visto que, em todo o tempo manuseiam 

objetos de diferentes tamanhos, formas, medidas e pesos.  

Dessa forma, torna-se fundamental trabalhar conteúdos que contribuam de 

forma significativa para a compreensão das características dos objetos que estão 

a sua volta. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar objetos cheios e vazios; 

✓ Ampliar o vocabulário; 

✓ Desenvolver a atenção e a percepção visual; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/f1gOdTaj1dI 

 

Agora que vocês já assistiram ao vídeo, sigam os passos abaixo:  

1 – Papai/mamãe, escolha os objetos que serão utilizados na atividade e 

disponha-os ao alcance da criança. 

2 – Coloque à disposição da criança alguns objetos que estejam cheios e 

entre eles também um objeto vazio, como por exemplo um copo cheio e outro 

vazio. Faça isso com objetos simples que estejam disponíveis em casa. 

Agora, querida criança, chegou a sua vez de entrar em ação. Você precisará 

de atenção! 

3 – Identifique os objetos que estão cheios e os que estão vazios. 

4 – Por fim, separe-os em dois grupos: no primeiro grupo você deverá 

colocar os objetos cheios e no segundo os objetos que estão vazios. Bom 

trabalho! 

https://youtu.be/f1gOdTaj1dI
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Sugestões de alguns objetos para a atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objetos: 

• Um copo cheio e outro vazio; 

• Um pote de plástico cheio e outro vazio; 

• Uma garrafa cheia e outra vazia; 

• Uma caixa cheia e outra vazia; 

• Um rolo de papel cheio e outro vazio; 

 


