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1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora: Letícia 

 
Atividade: Fixando a letra inicial do nome  
 

Material necessário:  
✓ Folha de atividade  
✓ Lápis de cor ou giz de cera 
✓ Lápis de escrever 

 

Justificativa:  
A identidade tem a função de distinguir e marcar as diferenças entre os 

indivíduos, sejam elas físicas, emocionais e/ou comportamentais. Através das 
relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive, a autoimagem 
começa a ser construída. 

A identidade é um conceito que faz parte da ideia de distinção, de 
diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as 
características físicas, do modo de agir e de pensar e da história pessoal. 

 

Objetivos: 
✓ Fortalecer a identidade; 
✓ Identificar informações pessoais (nome, idade, preferências etc); 
✓ Conhecer a própria história; 
✓ Desenvolver a autoimagem e o autoconhecimento; 
✓ Trabalhar as diferenças pessoais. 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/_cbkDTrCrDg 
 

Desenvolvimento:  
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede: 
 

➢ Procure, identifique e colora a primeira letra do seu nome na folha de 
atividade; 

➢ Em seguida, escreva a primeira letra do seu nome nos espaços 
indicados na folha de atividade. 

Para te auxiliar na hora da atividade você poderá usar a ficha do seu 
nome. 

 

Complementação:  
Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6hydzuiEUeQ 

https://youtu.be/_cbkDTrCrDg
https://www.youtube.com/watch?v=6hydzuiEUeQ
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MEU NOME COMEÇA COM... 
 

ENCONTRE A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME E COLORA 
 

 
 
 

ESCREVA NOS ESPAÇOS ABAIXO A LETRA INICIAL DO SEU NOME 

 
 

NOME: ____________________________________________________ 



 

 

ENGLISH CLASS 

 

Teacher Luísa 

 

 

     Dear Student and Family, 

Para encerrar o nosso projeto ‘Food’ (Alimentação), realizaremos na nossa próxima aula 

on-line, dia 24/03/2021 (quarta-feira), uma ‘Cooking Class’ (Aula de culinária).  

Faremos juntos uma deliciosa ‘Fruit Salad’. Para fazê-la, será necessário: 

 

- Frutas: 1 Banana, 3 Morangos, 3 Uvas (ou outras frutas que você tiver em casa e que seja fácil de 

cortar) 

- Iogurte ou Leite Condensado 

- 1 colher 

- 1 recipiente para colocar a salada pronta 

 

 


