
 

 
 
 

 
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:  
Querida criança, abaixo você encontrará dois roteiros de atividade: LINGUAGEM e 
DIA DAS MÃES. Faça as duas atividades com carinho e capricho! 
 
Conteúdos do dia: Linguagem (página 2) e Dia das Mães (página 3)    
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 
 
 
DATA: 08/05 (Sexta-feira)  
 
 
 
 
 
 
 

 



LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
Atividade: Treinando a escrita do NOME  
 
Material necessário:  
➢ Folha branca 
➢ Lápis de escrever 

 
Justificativa: 
Na Educação Infantil realizamos um trabalho muito rico de escrita do nome próprio. 
As crianças são incentivadas a reconhecer seus pertences por meio de seu nome 
nas etiquetas e, dessa forma, passam a familiarizar-se com o conjunto de letras ali 
presente. Ao identificar seu nome e observá-lo escrito em diferentes locais e 
materiais, o aluno, consequentemente, o memoriza.  
A partir de então se inicia seu relacionamento com a escrita como representação 
de sua identidade, onde o nome próprio torna-se o marco de sua identificação e, 
por isso, é tão valorizado. É por esse motivo que este trabalho gera uma relação 
de identidade da criança com a escrita. 

 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Fazer com que cada um se reconheça como um sujeito importante que 

possui um nome que é só seu; 
➢ Aprender as letras de seu nome e estabelecer relações com letras de outros 

nomes ou palavras do dia a dia. 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Mamãe/ Papai, escreva (ou imprima) o nome da criança em uma folha branca e 
disponibilize a atividade orientando que ela o copie.  
Obs.: Sugerimos que sejam feitas três cópias, como na foto modelo (disponível 
abaixo).  
 
Mas atenção, mamãe/papai! 

1 - Não se esqueça de fazer as linhas! A orientação espacial auxilia no 

procedimento da escrita. 

2 - O nome deverá ser escrito (ou digitado) em letra PALITO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA DAS MÃES 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
Atividade: Atividade específica – Dia das Mães 
 
Material necessário para a atividade:  
➢ Folha branca 
➢ Lápis de escrever 
➢ Lápis de colorir, giz de cera e o que mais você desejar para os enfeites. 

 
Justificativa: 
O Dia das Mães é comemorado sempre no segundo domingo do mês de maio; 
porém, não somente neste dia devemos homenageá-la, mas em todos os dias 
do ano. 
 
Objetivos: 
➢ Reconhecer a importância da figura da mãe no desenvolvimento humano; 
➢ Estabelecer e ampliar as relações familiares e homenagear as mães; 
➢ Valorizar o seu esforço, amor e dedicação de todos os dias; 

 
Desenvolvimento da atividade: 
Que tal representarmos o amor e carinho por aquela que tanto amamos? 
 
Passo1: Numa folha branca, a mamãe deverá fazer o contorno da sua mãozinha. 
Passo 2: Depois, na mesma folha, ao lado, você também deverá fazer o contorno 
da mão da mamãe. 
Passo 3: A seguir, a mamãe fará um lindo desenho no contorno da sua mão e 
você fará um lindo desenho no contorno da mão da mamãe, como mostram as 
imagens disponíveis em anexo (página 4) 
 
Sugestão de Vídeo: O vídeo de hoje é para a mamãe. Uma homenagem de nós, 
professoras, e toda a equipe para a mamãe!  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4VcT7xEoAbM  

https://www.youtube.com/watch?v=4VcT7xEoAbM


 
MODELOS DISPONÍVEIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


