
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MATERNAL III 
  
  

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.  
  

  
  
Conteúdo do dia: Vogais    
Professoras: Letícia e Fernanda 
 
DATA: 28/04 (Terça-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOGAIS 
Professoras: Letícia e Fernanda  

  

Atividade: Vogal E 
 
Material necessário: 
➢ Saco plástico transparente 

➢ Tinta guache ou corante 

➢ Detergente ou Gel de cabelo/ Álcool em gel 
➢ Fita adesiva  
 

Justificativa: 

Ainda na Educação Infantil, é importante apresentar as vogais para as crianças. As 
vogais são cinco letras que estão presentes em todas as palavras de nossa 
comunicação verbal e textual. São interpretadas como ligações de estruturação 
linguística e produzem a coerência e a sonoridade de uma palavra. Você sabia que 
não há uma palavra sequer sem vogal no vocabulário brasileiro? Claro, com exceção 
das siglas e abreviações de endereços e títulos, entre outros. 
 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Proporcionar aos alunos uma aprendizagem lúdica; 
➢ Desenvolver a coordenação motora fina; 

➢ Treinar o movimento necessário para a escrita da vogal E; 

➢ Reconhecer e pronunciar a vogal E. 

 
Desenvolvimento da atividade: 

Vamos conhecer uma nova vogal? É a vogal E. 

Antes de realizar a atividade, é importante que você assista a dois vídeos: 

➢ Vídeo explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/9L-8yTzUrZg 

➢ Vídeo complementar, disponível em:   
https://www.youtube.com/watch?v=BkAO-lyzLdE 
 
Agora que já aprendeu essa nova letrinha, procure em sua casa objetos que comecem 

com a letra E. Após encontrar esses objetos, vamos trabalhar o movimento 

necessário para a escrita da vogal E? 

Você irá precisar de um saco plástico transparente. Dentro desse saco coloque gel 
para cabelo ou álcool em gel e corante (caso não tenha corante coloque tinta guache).  
Dica: Essa experiência pode ser feita também com detergente ao invés do gel.  
 
Em seguida, você deve fechar bem o saco e, com cuidado, prendê-lo em uma mesa 
com fita adesiva. Agora é escrever e treinar bastante, como mostram as imagens 
abaixo – Imagens 1, 2 e 3. 

https://youtu.be/9L-8yTzUrZg
https://www.youtube.com/watch?v=BkAO-lyzLdE


Atenção! 

Caso você não tenha tinta guache em casa, acesse o site abaixo e aprenda como 
fazer de maneira simples e rápida: 
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/ 
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Imagem 2:  

 

   
 
 
Imagem 3: 
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