
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL III 

 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

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

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ 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. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 

 

 

 

Conteúdo do dia: Vogal A 

Professoras: Letícia e Fernanda 
 
 

DATA: 14/04 (Terça-feira) 

 
 
 
 
 
 
 



Vogal A 

Professoras: Letícia e Fernanda 
 

Atividade: Relembrando a vogal A 
 
Material necessário:  
➢ Revistas, jornais ou livros antigos 
➢ Tesoura (sob supervisão constante de um adulto) 
➢ Cola 
➢ Folha branca 

 

Justificativa: Ainda na Educação Infantil, é importante apresentar as vogais para as 
crianças. As vogais são cinco letras que estão presentes em todas as palavras de 
nossa comunicação verbal e textual.  
São interpretadas como ligações de estruturação linguística e produzem a coerência 
e a sonoridade de uma palavra. Você sabia que não há uma palavra sequer sem 
vogal no vocabulário brasileiro? Claro, com exceção das siglas e abreviações de 
endereços e títulos, entre outros. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

• Reconhecer e pronunciar a vogal A; 
• Aprender as vogais de uma maneira prática e divertida; 
• Identificar a vogal A no nome de pessoas, animais ou objetos.  

 
Desenvolvimento da atividade: 

Vamos relembrar a vogal A?  
Para recordar, assista ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN_Cl1AKboY 
Após assistirem o vídeo, com a ajuda de um adulto, pesquisem em jornais, revistas 
ou livros antigos gravuras contendo objetos, animais, alimentos... que se iniciam com 

a letra A. Para finalizar, recorte-as e cole-as em uma folha branca. 

 
Atenção: Considere apenas a letra A, em sua forma PALITO, como na imagem 

1 abaixo. 

 
Imagem 1:     
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