
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL II 
  
  

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.  
  

  
 
 
Conteúdo do dia: Linguagem    
Professoras: Yasmin e Vanessa 
 
 
DATA: 05/05 (Terça-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUAGEM 
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 

  

Atividade: Vogal A 
 

Material necessário:  

➢ Fita crepe (ou giz branco) 
  
Justificativa: 

Já na educação Infantil, surge a necessidade de um trabalho sistemático de apresentação e 
fixação das vogais. A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte 
de uma sociedade letrada que exige um aprendizado eficiente. As vogais são o começo do 
processo de descoberta tanto da escrita como da leitura.  
Crianças nesta faixa etária estão preocupadas em compreender o mundo que as 
cercam e devemos possibilitar a elas iniciar esse processo de forma prazerosa. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

➢ Reconhecer e nomear a vogal A; 

➢ Identificar a vogal A e reconhecer o seu som;        

➢ Associar a vogal A ao nome de colegas, objetos e animais; 
➢ Ampliar o vocabulário; 
➢ Desenvolver a coordenação motora ampla. 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! 

Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda é fundamental para a realização das 

atividades. 

 
Antes de iniciarem a atividade, assistam ao vídeo explicativo da professora, 
disponível em: https://youtu.be/oe5_z43IdKQ 
 

Em seguida, num local de sua preferência faça o contorno da vogal A no chão, com 
fita crepe ou giz branco. 
Peça à criança que ande sobre o contorno feito, mostrando a ela como é o traçado 
(ela deverá andar sobre a vogal no mesmo sentido de seu traçado).  
Durante a atividade estabeleça associações da vogal com nomes de pessoas 
conhecidas, animais, objetos, frutas, etc.  
 
Exemplos: A de abacaxi! A de amor! A de abelha! A de André...  Divirtam-se!! 
 
 

https://youtu.be/oe5_z43IdKQ

