
  
 
 
 
 

 

11/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro, sempre na quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).  

 

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.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no 

retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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 
 

LITERATURA E ARTES 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Contação de História 

 

História do dia: A história das vogais  

 

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 atividade  

✓ Fita crepe 

✓ Tinta guache colorida 

✓ Pincel 

 

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 

apresentá-las estamos desenvolvendo um trabalho que se prolongará durante 

a vida estudantil das crianças e que auxiliará no momento da formação de 

palavras.  

No maternal III é importante desenvolver o trabalho com as vogais, a fim 

de apresentar, reconhecer, identificar e conhecer o som dessas 5 letras em 

uma palavra.  

 

Objetivos:  

✓ Relembrar as vogais A, E e I; 

✓ Fixar a letra O;  

✓ Desenvolver a criatividade, bem como a coordenação motora; 

✓ Apresentar o dia 08 de setembro, dia mundial da alfabetização. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começar a atividade, assista ao vídeo 

da professora disponível em: https://youtu.be/ExvrCX71qxk 

 

https://youtu.be/ExvrCX71qxk
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Dia 08 de setembro comemoramos o dia Mundial da Alfabetização. É 

através da alfabetização que aprendemos a ler, a escrever, a identificar letras e 

palavras, além de sermos inseridos no universo da leitura, da imaginação e do 

faz de conta.  

Ao sermos alfabetizados aprendemos um novo meio de comunicação que 

nos auxiliará por toda a vida. Assim, quando desenvolvemos o reconhecimento 

das vogais, a escrita do nosso nome, bem como ouvimos histórias, 

pesquisamos em jornais e revistas, estamos sendo inseridos no contexto da 

alfabetização.  

Para enfatizarmos a importância desse dia, ouvimos hoje a história das 

vogais. Através dela relembramos as letras que já conhecemos, além de 

fixarmos a letrinha O que aprendemos ontem.  

Na atividade de hoje você fará uma pintura diferente.  

Peça a ajuda de um adulto para colar pedaços de fita crepe na folha de 

atividade formando as vogais que conhecemos, A, E, I e O.  

Em seguida, escolha as suas cores preferidas de tinta guache e pinte todo 

o espaço destinado na atividade. Quando terminar, retire a fita crepe (com 

cuidado) e você verá as letras aparecerem embaixo da pintura.  

Muito interessante, não é? Espero que goste e se divirta realizando a 

nossa tarefa de hoje. Um beijo e até a próxima. 

 

Complementação: 

Para deixar sua atividade mais divertida, coloque a música abaixo e vá 

ouvindo-a enquanto trabalha! Disponível em:  

1. Vou desenhar - https://www.youtube.com/watch?v=zL5nyXPjJjU 

 

Imagem modelo:  

 

 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zL5nyXPjJjU


             
 
 

 
 
 

FIXANDO AS VOGAIS 
 

PINTURA SOBRE A FITA CREPE 
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NOME: ______________________________________________________ 

 

 


