
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

1º PERÍODO 

  
  

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS:  
Querida família, esperamos que vocês estejam aprendendo e se divertindo 
bastante. 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. Interaja e participe do processo.  
  

  
ATENÇÃO, CRIANÇA, PARA AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO DIA: 
Hoje você tem 2 (duas) atividades para realizar. Abaixo, você encontrará dois 
planos de aula: VOGAL O e EDUCAÇÃO FÍSICA.  
Faça as DUAS atividades com carinho e disposição! 
 
  
Conteúdo do dia: Vogal O e Educação Física  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 
Professor de Educação Física: Rafael Lima 
 
 
DATA: 27/04 (Segunda-feira)  
 
 
 
 
 



VOGAL O 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Apresentação da vogal O 
 
Material necessário:  
➢ Revistas, jornais ou livros antigos 
➢ Tesoura e cola (sob supervisão constante de um adulto) 
➢ Lápis / lápis de cor ou giz de cera 
➢ 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 O; 

• Treinar a escrita da vogal O; 

• Identificar a vogal O no nome de pessoas, animais ou objetos.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Assista aos vídeos disponíveis em:  
1) https://www.youtube.com/watch?v=UW7JZEsQQcE  
2) https://www.youtube.com/watch?v=RdWgIS_jCpY . Agora siga os passos: 
 

1) Procure, recorte e cole a letra O de jornais, revistas ou livros antigos. 

2) Treine a escrita da vogal O seguindo as orientações do vídeo. 

3) Desenhe algo (pessoa, animal ou objeto) cujo nome comece com a letra O.  

Obs.: Os três passos deverão ser feitos na mesma folha – colagem, escrita e 
desenho. 
 

Atenção! Considere apenas a letra O, em sua forma PALITO, como na 

imagem abaixo. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UW7JZEsQQcE
https://www.youtube.com/watch?v=RdWgIS_jCpY


EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima  

  
Atividade: Agilidade  
  
Material necessário: 
➢ Dois guardanapos de papel. 
 
Justificativa: 
A Educação Física é parte importante da Educação Infantil. Ela trabalha os 
movimentos, a coordenação motora, a interação social, o respeito... 
Além disso, a educação física está ligada à saúde e demonstramos a necessidade 
de levar uma vida saudável e exercitar o nosso corpo. 
Neste período de isolamento, é importante que nós tiremos um tempinho para a 
atividade física, ainda que não tenhamos grandes espaços em nossas casas. 
Vamos nessa? 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Aperfeiçoar a discriminação cinestésica mediante o movimento 
➢ Desenvolver o domínio psicomotor 
➢ Estimular a agilidade e atenção.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Para as atividades de Educação Física, sempre será necessário o auxílio 

de um adulto. 

 
Determine certa distância (dois metros ou um pouco mais).  
Diga para a criança permanecer de frente para você. Segure os guardanapos de 
papel, um em cada mão e estique seus braços.  
Em determinado momento, solte um dos papeis e incentive a criança a pegá-lo 
antes que caia no chão. Vá alternando os lados no qual você vai soltar o papel. 
Agora, vamos colocar alguns desafios: 

1) De costas - A criança deve permanecer de costas para você e combine, de 
antemão, alguma palavra de comando ou som. Diga que, ao escutá-lo, a 
criança deve se virar e tentar pegar o papel antes que caía.  

 
2) Sentado no chão – Com a criança sentada no chão, aumente um pouco a 

distância e ela deverá se levantar e pegar o papel.  
 
 


