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 Atividade : 

LEVE OU PESADO? 

 

OBJETIVOS: 

• Oferecer à criança o 

contato com os 

conceitos 

matemáticos: 

leve e pesado. 

• Que a criança 

verbalize os conceitos 

trabalhados na 

atividade, 

compreendendo a 

diferença entre elas. 

 

MATERIAIS: 

Selecione objetos que 

contemplem os 

conceitos: leve e 

pesado. 

De preferência, utilize 

objetos semelhantes: 

bola leve e bola 

pesada; caixa leve e 

caixa pesada; garrafa 

leve e garrafa pesada; 

lata leve e lata pesada, 

etc. 

 

DESENVOLVIMENTO

: 

Espalhe os objetos 

pela sala. Incentive as 

crianças a levantarem 

todos os objetos, 

enfatizando os 

conceitos de leve e 

pesado. 

Observe as reações 

do seu filho em 

relação a cada objeto. 

Levante um objeto 

pesado e faça uma 

“cara cansada” e diga: 

“ufa, 

que caixa pesada!”. 

Levante um objeto um 

objeto leve e sorria 

dizendo: “esta caixa 

Atividade:  

GRANDE E PEQUENO 

 

OBJETIVOS: 

• Que a criança 

classifique os objetos 

de acordo com os 

critérios propostos 

pelo professor para 

esta atividade. 

• Que a criança 

identifique e verbalize 

a dimensão relevante 

nos objetos 

observados e 

manuseados: grande 

e pequeno. 

 

MATERIAL: 

Dois itens de um 

mesmo objeto em 

tamanhos diferentes, 

como por 

exemplo: 

- bola grande e bola 

pequena. 

- boneca grande e 

boneca pequena. 

- Sapato grande e 

outro pequeno. 

- Uma peça de roupa 

grande (de adulto) e 

outra pequena (da 

criança). 

- Urso de pelúcia 

grande e outro 

pequeno. 

- Prato grande e outro 

pequeno. 

- Colher grande e 

outra pequena. 

- Carrinho grande, 

carrinho pequeno. 

 

DESENVOLVIMENTE: 

Apresente os objetos 

ao seu filho. Comece 

pelo objeto pequeno e 

em seguida mostre o 

mesmo objeto, só que 

Atividade: 

Leitura 

 

Dia 26 de julho é o Dia 

dos Avós 

 

 
O Dia dos Avós é 

comemorado 
anualmente em 26 de 

julho, Dia de São 
Joaquim e Santa Ana, os 

avós de Jesus. 
Popularmente conhecido 
como Dia da Avó ou Dia 

da Vovó, no Brasil, a 
data surgiu em Portugal, 

e tem como objetivo 
homenagear e agradecer 

toda a consideração e 
carinho dos avós com os 

seus netos. 

 

Vamos escutar essa 

linda história e logo 

após a contação, 

disponibilize materiais 

para que o seu filho 

possa registrar um 

desenho e assim que 

possivel entregue para 

os seus avós ou alguem 

que considerem muito.  

Atividade: 

 

OBJETIVOS: 

• Que as crianças 

explorem e manuseiem 

os materiais 

experimentando 

sensações provocadas 

pelo estímulo tátil. 

• Que as crianças 

percebam e nomeiem 

as texturas dos objetos 

(liso, áspero, mole, 

duro, macio). 

 

OBJETIVOS: 

• Que as crianças 

explorem e manuseiem 

os materiais 

experimentando 

sensações provocadas 

pelo estímulo tátil. 

• Que as crianças 

percebam e nomeiem 

as texturas dos objetos 

(liso, áspero, mole, 

duro, macio). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Coloque os objetos 

dentro da caixa.  

Retire os objetos, um de 

cada vez e mostre a 

criança dizendo a 

característica dele, por 

exemplo: “o algodão é 

macio”. Então passe 

o algodão na mão da 

criança, no rosto... 

Deixe que ela toque e 

manuseie o objeto. 

Procure usar os 

opostos, por exemplo: 

se usou 

o algodão, que é macio, 

mostre agora a lixa, que 

é áspera. 

Proceda desta forma 

com todos os objetos. 
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Senha: interagir 

.  
JOGO DOS CAMINHOS. 
 
Os aplicativos do J. 
Piaget- Sistema de Ensino 
Multimídia voltados ao 
maternal II auxiliam o 
desenvolvimento de 
crianças de maneira 
didática e, ao mesmo 
tempo divertida. 
   
Nessa atividade a criança 
trabalhará a coordenação 
motora fina e a 
concentração. 
 
Use login e senha já 
disponibilizado pela escola 
para acessar o jogo do link 
abaixo: 
 

http://piagetmaisdigital.c
om.br/jogos-educativos-
online/ 
 

http://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
http://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
http://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://www.youtube.com/embed/o-I1VcBzYXY?feature=oembed


está leve, ainda bem!”. em tamanho maior. 

Enfatize conceitos de 

“grande e pequeno” ao 

mostrar os objetos. 

Faça pergunta às 

crianças do tipo: “esta 

é a bola grande ou a 

bola 

pequena?” 

Deixe que manuseie 

os objetos durante a 

atividade. 

 

      

 


