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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Estamos na Semana da Alfabetização. Por isso, continue acompanhando 

as atividades com carinho! 

HOJE teremos um encontro especial. Não fique de fora, nos veremos às 

17h. Espero você! 

Informações especificas sobre nosso encontro no site: ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS. O link de acesso para 

encontro do dia está disponível abaixo! 

 

Por favor, 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.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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.  
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      Atenção ao link para o nosso ENCONTRO ON-LINE 

 

Observações importantes:  

✓ Querido aluno, nosso encontro começa às 17h. Por favor, seja pontual! 

✓ NÃO FALE junto com a professora. Escute o que ela tem a dizer! 

✓ DESLIGUE o seu microfone se a professora solicitar. 

 

SEMANA DA ALFABETIZAÇÃO 

Dia 08/09 é comemorado, no mundo todo o Dia da Alfabetização. 

Escolhemos o dia de hoje, durante o nosso encontro, para falar um pouco sobre 

o assunto e fazer uma atividade muito legal com nossas crianças. 

A alfabetização começa cedo. É importante que as crianças sejam 

inseridas num ambiente “alfabetizador”, que incentiva o aprendizado e abre os 

olhos a um novo mundo: mundo este feito de descobertas diárias. 

É uma viagem importantíssima e prazerosa. Por isso, venha conosco.  

Aprender nunca é demais!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENCONTRO MATERNAL I e MATERNAL II 

Tia Fran e Tia Yasmin  
Quarta-feira, 09/09, às 17h 

 

Link: https://meet.google.com/dzm-bfwy-csb 

 

https://meet.google.com/dzm-bfwy-csb
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

08 DE SETEMBRO 
DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO  

Professora: Franciane 
   

Atividade:  Leitura de imagens 
 

Atividade Extra: Semana da Alfabetização 

Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 

proposta para o dia de hoje. 

Disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE 

APOIO. 
 

Material necessário:    

✓ Folha de imagens disponível abaixo ou qualquer panfleto de 

supermercado ou livros com imagens 
 

Justificativa:  

As imagens são textos que fornecem informações e possibilidades 

interpretativas. Desenvolver o ato da leitura de imagens e refletir sobre as 

mudanças interpretativas partindo de cada indivíduo e da quantidade de 

informações disponíveis sobre a imagem em questão proporciona experiências 

que impactarão o processo de alfabetização. 
 

Objetivos:   

✓ Incentivar a leitura em fontes diversas; 

✓ Trabalhar o letramento; 

✓ Aumentar o vocabulário. 
 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/kYV0d63OW-4 
 

Agora, vamos exercitar a leitura e aumentar nosso vocabulário! 

Utilize as imagens abaixo ou qualquer outra fonte de imagens que estiver 

disponível e mostre uma imagem de cada vez para a criança.  

Pergunte a ela o que está ilustrado na imagem, se ela conhece e qual o 

nome. Se ela acertar, parabenize; mas caso não acerte, não repreenda; apenas 

diga o nome correto e depois de mais algumas imagens, retorne nesta.   

A repetição é fundamental para o aprendizado nessa faixa etária. 
 

Complementação: 

Vamos tentar novamente para reforçar nosso aprendizado? Assista ao 

vídeo e vá identificando o que a pessoa estão fazendo neles. Disponível em: 

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

https://youtu.be/kYV0d63OW-4
https://www.youtube.com/watch?v=LGcrTeEkdFM
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         SUGESTÕES DE IMAGENS: 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

 Atividade: Alfabetização e música – Cantando as vogais 
 

 Justificativa:  

O Dia Mundial da Alfabetização foi criado em 08 de setembro de 1967, pela 

Organização das Nações Unidas. A data tem como objetivo ressaltar a 

importância da alfabetização. 

A música é uma poderosa aliada no processo de alfabetização, 

principalmente na Educação Infantil. Ela trabalha a fala e a linguagem, diversas 

habilidades necessárias ao desenvolvimento, cria uma atitude positiva em 

relação, auxilia na melhoria da memória e atenção e desenvolve partes críticas 

e complexas do pensamento. 

Ela também trabalha habilidades cognitivas e desenvolve a imaginação e 

criatividade.  

Existem muitos pontos comuns entre a música e a alfabetização, 

especialmente nos primeiros anos de escola, uma vez que a música é um 

elemento vital no desenvolvimento literário das crianças.  

Atividades musicais bem planejadas podem aprofundar e reforçar o 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades diversas. A música é 

envolvente, divertida e pode motivar até os alunos mais distantes.  
 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  
✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem oral e escrita;  
✓ Estimular a autonomia de pensamento;  
✓ Estimular a criatividade; 
✓ Conhecer cantigas e outros elementos de nosso folclore; 
✓ Vivenciar a relação da música com outras áreas do saber. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/Ki8yJ1uPXRA 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ki8yJ1uPXRA

