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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Esta semana nos 

encontraremos novamente, na quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES). O link para acesso ao encontro será 

disponibilizado no Planejamento Diário das Atividades de quinta-feira.  

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

disponibilizamos matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega 

à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para buscá-las 

(verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos fixar as vogais A, E e I? 

 

Material necessário: 

✓ Objetos disponíveis pela casa cujos nomes se iniciam com A, E e I 

✓ Matriz impressa 

✓ Giz de cera ou lápis de cor 

 

Justificativa: 

As vogais são 5 letras (A, E, I, O, U) que estão presentes em todas as 

palavras da nossa comunicação. Elas produzem a coerência e a sonoridade das 

palavras. Além disso, elas formam a base das silabas. Portanto, ao 

apresentarmos as vogais, estamos desenvolvendo um trabalho que se 

prolongará durante a vida estudantil das crianças e que auxiliará no momento da 

formação de palavras.  

Na faixa etária dos 3 anos, é importante o trabalho com as vogais a fim de 

apresentar, reconhecer, identificar e desenvolver a sonoridade destas 5 letras 

em uma palavra. Explorar esse ensino auxiliará no aprendizado eficaz das letras.   

 

Objetivos:  

✓ Fixar as vogais A, E e I; 

✓ Reconhecer o som que estas letras fazem; 

✓ Identificar objetos cujos nome se iniciam com as letras A, E e I; 

✓ Desenvolver a criatividade e a imaginação através do desenho. 

 

Desenvolvimento: 

Olá, criança! Tudo bem com você? Na atividade de hoje iremos falar um 

pouco mais sobre as vogais A, E e I, combinado?  

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/w99NuZUs-dY 

 

Agora que você já ouviu a professora, vamos começar a atividade. Você 

precisará fazer uma brincadeira muito legal. Chama-se caça aos tesouros 

perdidos. Interessante, não é mesmo?  

Você já parou para pensar em quantos objetos temos em nossa casa cujos 

nomes que se iniciam com as letras que relembramos no vídeo de hoje? Pois é. 

Estes serão os nossos tesouros escondidos.  

Com a ajuda de um adulto, faça uma caçada a esses objetos.  

https://youtu.be/w99NuZUs-dY
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Ande pelos cômodos observando os espaços e o que tem neles. Quando 

encontrar algo que comece com as letrinhas mencionadas acima, sinalize para 

o adulto e peça que ele o separe.  

Para concluir a nossa atividade, analise o que encontrou e escolha um dos 

objetos para fazer um desenho na folha de atividade.  

Você pode ilustrar o que mais gostou (ou achou interessante). Use a 

criatividade. Tenho certeza de que você fará um desenho bem bonito. Um 

beijinho e até a próxima! 

 

 



             
 
 

 
 

 
REFORÇANDO AS VOGAIS A, E e I 

 

APÓS A CAÇA AOS OBJETOS QUE COMEÇAM COM AS LETRAS A, E e I: 

ESCOLHA UM DOS OBJETOS ENCONTRADOS E O DESENHE ABAIXO. 

USE A SUA CRIATIVIDADE. TENHO CERTEZA QUE VOCÊ FARÁ UM DESENHO LINDO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INFORMÁTICA 

Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Jogo da memória - Esportes  

 

Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida 

com ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de 

nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para trabalhar a 

coordenação motora, o raciocínio lógico e a concentração num jogo divertido 

da memória.  

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o raciocínio; 

✓ Trabalhar a concentração; 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Estimular a relação entre imagens. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida família, acessem o vídeo explicativo da professora Marianna, 

disponível em: https://youtu.be/SgR78McPAb8 

 

No vídeo da tia Marianna, acompanhem juntos as instruções propostas 

para o desenvolvimento desta atividade. Acesse o jogo do dia utilizando o link: 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-esportes 

 
Atenção! Se for necessário, siga as orientações para baixar o flashplayer 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos  

 

  

https://youtu.be/SgR78McPAb8
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-esportes
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos

