
 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL III 
  
  

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: Letícia e Fernanda 

 

 

DATA: 05/05 (Terça-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUAGEM 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

  

Atividade: Reforçando as vogais A e E 

 

Material necessário:  

➢ Massinha de modelar 

Atenção!  

Não tem massinha de modelar em casa? Sem problema! Tutorial disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg 

  

Justificativa: 

Ao longo das aulas presenciais apresentamos a vogal A e a partir dos vídeos online 

aprendemos a vogal E. Sabemos que estas letras estão presentes em diversas 

palavras da nossa comunicação verbal ou textual. Elas, assim como as demais 

vogais (I, O e U), são consideradas ligações que compõem a coerência e a 

sonoridade das palavras. Portanto, é importante que, já na Educação Infantil, as 

crianças as reconheçam e saibam como pronunciá-las.  

A partir dessa inicialização, faz-se necessário um trabalho sistemático e contínuo. 

Sabe-se que de maneira lúdica e concreta os alunos aprendem de forma efetiva e 

eficiente. Assim, nesta atividade iremos relembrar e fixar as letras A e E utilizando 

a ludicidade e o concreto como ferramentas de ensino/aprendizagem. 

 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

➢ Relembrar e identificar as vogais já trabalhadas; 

➢ Desenvolver a coordenação motora fina; 

➢ Estimular a criatividade a partir do contato com a massinha de modelar; 

➢ Modelar as vogais A e E. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! 

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

atividades. 

 

Para relembrar as vogais estudadas, peça ajuda ao Papai ou à Mamãe para 

pesquisarem na internet imagens de animais, lugares, objetos ou frutas cujos 

nomes se iniciam com estas letras.  

Com a vogal A você pode procurar um Avião, uma Arara, a Água ou até mesmo 

um Alho.  

Com a letra E você poderá buscar por um Espelho, uma Escola, um Elefante ou 

uma Estante. Existem muitas possibilidades na internet. Vamos explorar? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg


Ao terminar a sua pesquisa, escolha duas cores de massinha (de acordo com sua 

preferência). Tente reproduzir as letras A e E utilizando as massinhas de modelar 

que você escolheu.  

Enquanto modela as letrinhas, você pode tentar relembrar palavras que se iniciam 

com ela. Vamos lá? 

 

 

Complementação:  

Para reforçar bem nossos conteúdos de hoje, antes e após executar a atividade 

assistam aos vídeos abaixo.  

 

Relembrando a vogal A: https://www.youtube.com/watch?v=KF7mCaJmFJo 

 

Relembrando a vogal E: https://www.youtube.com/watch?v=CG6P4jarnrs 

https://www.youtube.com/watch?v=KF7mCaJmFJo
https://www.youtube.com/watch?v=CG6P4jarnrs

