
 

 
 
 

 
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:  
Querida criança, abaixo você encontrará atividades para 2 (dois) conteúdos: 
Linguagem e Culinária. 
Faça as duas atividades com atenção e capricho! 
 
 
 
Conteúdos do dia: LINGUAGEM (página 2) e CULINÁRIA (página 3)  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 
 
DATA: 05/05 (Terça-feira)  
 
 
 
 
 
 
 



LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

Atividade: Apresentação da vogal U 
 
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 U; 

• Treinar a escrita da vogal U; 

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

 
Desenvolvimento da atividade: 
Assista ao vídeo disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=JIlhh5nF86w 
Agora siga os passos: 

1) Procure, recorte e cole a letra U de jornais, revistas ou livros antigos. 
2) Treine a escrita da vogal U seguindo as orientações do vídeo. 

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

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

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

abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JIlhh5nF86w


CULINÁRIA  
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
Atividade: Receita Culinária – BISCOITO DE QUEIJO 
 
Justificativa: 
A culinária estimula o desenvolvimento da criança, aprofunda os laços entre as 
pessoas e possibilita um universo novo para ricas aprendizagens. 
Dentro disso, nossa proposta hoje é utilizar mais uma delícia para o paladar infantil 
– o queijo – para fazer um biscoito maravilhoso que as crianças amam!  
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com a atividade são: 

➢ Desenvolver coordenação motora; 
➢ Incluir novos alimentos ao cardápio das crianças; 
➢ Estimular a atenção e concentração. 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Coloquem seus aventais e, juntos, acompanhem a receita abaixo e sigam todos os 
passos direitinho. 
 
 

BISCOITO DE QUEIJO 
 

Ingredientes: 
- 2 colheres (de sopa) de manteiga 

- 1 xícara de queijo prato ralado 
- 2 xícaras de farinha de trigo comum ou integral 

- 4 colheres (de sopa) de leite 
- 1 ovo 

- 1 pitadinha de sal 
 
 

 Modo de Preparo: 
Em uma bacia ou tigela (grande) misture 

todos os ingredientes utilizando as 
mãos, até obter uma massa 

lisa e homogênea.  
Em uma bancada untada (com farinha) 

abra a massa e modele os biscoitos. 
Coloque os biscoitos em um tabuleiro 

untado e leve ao forno  
médio (180°C) por cerca de  
20 minutos ou até dourar. 


