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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, 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 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS  

TRIÂNGULO   
Professora: Franciane 

 

Atividade: Conhecendo o TRIÂNGULO  

 

Material necessário:    

✓ Folha branca 

✓ Caneta hidrocor preta 

✓ Cola colorida OU giz de cera 

✓ Régua (se necessário) 

 

Justificativa:  

Mostrar que as formas geométricas estão presentes no cotidiano das 

crianças, no ambiente em que vivem, desde a educação infantil faz parte do 

aprendizado necessário. Da mesma forma, identificá-las e nomeá-las faz parte 

do desenvolvimento. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer a forma geométrica TRIÂNGULO; 

✓ Desenvolver a percepção visual; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Trabalhar a coordenação motora e o raciocínio lógico. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

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

 

Papai ou mamãe, numa folha em branco, desenhe com a caneta preta (e 

com a ajuda da régua, se necessário) vários triângulos, de diversos tamanhos. 

Mostre à criança que, mesmo sendo de tamanhos diferentes, todos são 

triângulos. 

Passe a cola colorida no contorno de cada um deles e deixe que a criança 

passe o dedo por cima, “sentindo" a forma. 

 

Obs.: Caso não tenham cola colorida em casa, oriente a criança a fazer o 

contorno dos triângulos com o giz de cera, passando-o por cima da linha que 

vocês fizeram. 

 

 

https://youtu.be/RjZWZ_ChlbA
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 Complementação:  

Vamos complementar nosso aprendizado assistindo aos vídeos a seguir. 

            

1. Formas geométricas – Triângulo 

https://www.youtube.com/watch?v=LpPpo7v-Bso&feature=youtu.be  

2. Triângulo – Formas 

https://www.youtube.com/watch?v=zrB1ehdLJTI&feature=youtu.be  

 

     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LpPpo7v-Bso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zrB1ehdLJTI&feature=youtu.be

