
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSORES: Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: A percepção Matemática-Medidas 

 

 

O tema Medidas e Grandezas na Educação Infantil auxilia as crianças a compreender os diversos 

contextos em que os números estão presentes, assim como colabora para a formulação do 

pensamento matemático, compreendendo as diversas formas que os julgamentos matemáticos 

se fazem necessários no dia a dia. 

 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência e autonomia 

infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: O Duende Gumercindo 

O Duende Gumercindo | Espaço de Leitura (labedu.org.br) 

Autor: María Fernanda Nieto 

2º Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças de montar...) em 

seguida solicite que à criança faça a contagem. 

3º Escrever o nome próprio. 

4º Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais. Segue um livro com as letras e 

imagens representativas. 

http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/o-duende-gumercindo/?leitor=1


https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU 

 

Atividade: Para a atividade, pedimos que o responsável verifique e registre o tamanho de sua criança, ressaltando 

que se trata de uma medida matemática o tamanho, que pode ser pequeno, médio e grande. Assistam ao vídeo 

explicativo junto com a criança, para uma melhor compreensão do tema, e em seguida solicite que a mesma separe 

objetos que sejam grandes, médios e pequenos. Podem ser brinquedos. Se possível e disponibilizar de uma fita 

métrica a utilize e deixe a criança utilizar para medir seus brinquedos. 

Queremos com essa atividade alcançar o objetivo de explorar diferentes unidades de medida e 

instrumentos de uso social para medir comprimento, resolver problemas que envolvem 

determinar medidas usando o centímetro e o metro como unidade de medida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97oEQUYWk3o 

 

 

 

 

COMPARTILHE COM FOTO OU VÍDEO NO GRUPO DA SALA. 

BOA AULA. 

https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU
https://www.youtube.com/watch?v=97oEQUYWk3o

