
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

2º PERÍODO 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, esta será a nossa SEMANA LITERÁRIA. Todos os dias, estaremos 
em contato com livros, textos, histórias, teatro... Esperamos que vocês se 
envolvam e divirtam-se realizando as atividades propostas. Mas atenção: 
 
➢ As atividades confeccionadas em casa deverão ser entregues à professora 

no retorno das aulas. 
➢ As atividades não necessitam de impressão, devendo ser feitas em uma 

folha branca, formato A4. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione, participe. 
➢ Esta semana seria mais curta, devido ao feriado de Páscoa. Mas com a 

extensão do período de quarentena, também estamos disponibilizando 
atividades para os dias 09/04 e 10/04. 

➢ No dia da semana destinado às atividades de MÚSICA, acessem, no site da 
escola, ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES. 

 
 

ATENÇÃO, QUERIDA CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO 
DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois 
planos de aula: Família Silábica do B e Literatura.  
Faça as atividades com carinho e disposição! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA: 07/04 (Terça-feira) 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
 
Atividade 1: Família Silábica do B 
 
Justificativa: As atividades que estimulam a expressão oral são muito importantes. 
A fala é um instrumento de comunicação fundamental entre as pessoas. Dentro 
disso, é importante motivar as crianças à leitura com o auxílio de atividades que os 
auxiliem a enfrentar os desafios.   
As crianças precisam desenvolver várias habilidades nos primeiros anos do ensino 
para que ocorra um efetivo e tranquilo aprendizado da leitura e da escrita.  
As famílias silábicas, nesse sentido, são apresentadas aos alunos durante o 
processo inicial da alfabetização. Elas desenvolvem no aluno habilidades para a 
leitura e escrita de maneira prazerosa e descontraída, despertando o gosto pela 
aquisição dessas competências e contribuindo, dessa forma, na formação de 
leitores competentes. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Conhecer e identificar a letra B e as sílabas que ela forma quando unida às 

vogais, utilizando a letra palito; 
➢ Desenvolver habilidades para a observação e raciocínio lógico; 
➢ Desenvolver habilidades de coordenação motora e escrita, traçando 

corretamente a letra B e sua família; 
➢ Reconhecer as sílabas trabalhadas em palavras já conhecidas; 
➢ Resgatar os nomes de objetos utilizando a escrita e relacionando o nome à 

imagem; 
·          

Desenvolvimento: 
Atenção: Para esta atividade, será necessário assistir ao vídeo explicativo, 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9QiWjshlZsw antes da execução 
da atividade. 
 

Após assistir ao vídeo explicativo, use uma folha branca para copiar a família 
silábica do B (BA – BE – BI – BO – BU) em letra PALITO.  
Depois cole uma gravura cujo nome se inicie com a referente sílaba, ao lado da 
mesma na folha.  
Obs.: Se você não encontrar as gravuras necessárias, pode desenhar. 
Mas atenção! Capriche na letra e preste bastante atenção ao som das sílabas. 
 
Complementação: Para reforçar nosso aprendizado, assista aos vídeos: 

1) Família Silábica do B 
https://www.youtube.com/watch?v=8JZgeZePnmM&t=10s 

2) BA – BE – BI – BO – BU 
     https://www.youtube.com/watch?v=1uIB7KczDZ8 

 
Material necessário:  
➢ Folha branca   
➢ Lápis de escrever/ lápis de colorir  
➢ Tesoura/ cola 

https://www.youtube.com/watch?v=9QiWjshlZsw
https://www.youtube.com/watch?v=8JZgeZePnmM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=1uIB7KczDZ8


DATA: 07/04 (Terça-feira) 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
 
 
Atividade 2: Literatura – Livro “No reino das letras felizes” 
 
Justificativa: O lado doce da literatura está ligado ao prazer, à satisfação de ouvir, 
de ler, de estar próximo das histórias, dos contos, das fábulas enfim, o contato com 
o imaginário, o lúdico, o maravilhoso. 
Mas a Literatura Infantil tem também seu aspecto social de transformar o agente 
leitor, seja pelos livros, pelo convívio com o outro, ou estimulado pela escola, para 
que dessa forma seja capaz de ver o mundo com os olhos críticos. Ao ler e ouvir, a 
criança deixa aflorar seus sentimentos e é atraída pela curiosidade, pelo formato, 
pelo manuseio fácil e pelas possibilidades emotivas que o livro pode contar. 
Assim, é nítida a importância das histórias no desenvolvimento intelectual e real 
das crianças que demonstra como é fundamental o primeiro contato com o mundo 
da Literatura, mesmo que estes primeiros momentos sejam apenas orais. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com essa atividade são: 
➢ Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo;  
➢ Promover o desenvolvimento do vocabulário; 
➢ Favorecer a estabilização de formas ortográficas;  
➢ Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura e efetivar a escrita. 

 
Desenvolvimento:  
Faça a leitura do livro “No reino das letras felizes”, disponível no site da escola 
(ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA). 
Nossa leitura de hoje, fala de letras felizes. Então, após a leitura da história copie 
as letras do alfabeto (vogais e consoantes), com letra PALITO, em uma folha 
branca.  
Em seguida, escreva ao lado de cada letra, uma palavra iniciada com a mesma. 
Exemplo:  
A – ABELHA 
B – BALA... 
 
Material necessário: 
➢ Folha branca 
➢ Livro: “No reino das letras felizes” (Disponível do site da escola) 
➢ Lápis de escrever  


