
 

 
 
 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

2º PERÍODO 

  
  

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.  
➢ Oriente a criança a escrever o nome, 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: Famílias silábicas   
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
 
DATA: 28/04 (Terça-feira)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMÍLIAS SILÁBICAS 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula  

  
 Atividade: REVISÃO – Famílias silábicas do B, C e D  
  
Material necessário:   
➢ Folha branca 
➢ Lápis de escrever e borracha 

 
Justificativa: 
O descobrimento da junção das letras e, consequentemente, das sílabas é algo 
que chama atenção das crianças e faz com que se interessem mais por novas 
palavras. 
Trabalhando de uma forma lúdica e bem descontraída despertaremos o interesse 
da criança para com o mundo das palavras e formaremos um indivíduo com 
curiosidade de querer sempre mais conhecimento.  
A alfabetização é mais, muito mais que ler e escrever. É a habilidade de ler e 
escrever o mundo, de continuar aprendendo. É a chave que nos possibilita abrir a 
porta do conhecimento. 
  
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Fazer com que a criança memorize as sílabas. 
➢ Saber que é através das sílabas que formamos palavras. 
➢ Distinguir sílabas de letras e palavras. 
➢ Desenvolver o conhecimento do mundo ao seu redor, através das palavras.  

 
Desenvolvimento da atividade: 
Numa folha branca vamos formar pequenas palavras com algumas sílabas das 
famílias do B, C e D (como já aprendemos nas atividades anteriores), sugeridas 
no quadro da atividade abaixo.  
A sílaba de cada quadradinho possui um numeral. O número indica a sílaba a ser 
copiada e a soma desses numerais formará uma palavrinha. Vamos lá? 
Capricho na letrinha e não esqueça de treinar o som de cada sílaba. 
 
Obs.: A folha de exercício disponibilizada abaixo serve como matriz para a 
realização da atividade. Se você tem como imprimir em casa, fique à vontade para 
fazer na própria folha. Do contrário, siga as orientações acima! 
 
Complementação:  
Se você quiser revisar as explicações das famílias silábicas, acesse os links: 
Família Silábica do B: https://www.youtube.com/watch?v=9QiWjshlZsw (tia Aline) 
Família Silábica do C: https://youtu.be/57D7H76sG8s (tia Dani) 
Família Silábica do D: https://youtu.be/77sYW5PgH64 (tia Ana Paula) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9QiWjshlZsw
https://youtu.be/57D7H76sG8s
https://youtu.be/77sYW5PgH64
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NOME:_________________________________________________________ 

 

➢ OBSERVE O QUADRO ABAIXO COM ALGUMAS SÍLABAS DAS FAMÍLIAS DO B, 

C E D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ AGORA, VAMOS SUBSTITUIR OS NUMERAIS PELA SÍLABA INDICADA NO 

QUADRADINHO, FORMANDO CINCO (5) NOVAS PALAVRAS, COMO NO 

MODELO. 

 

1 + 2 ___     BECO_______ 

8 + 4 ____     ___________ 

6 + 2 _____     __________ 

9 + 8 ______     _________ 

5 + 7 _______     ________ 

3 + 7 ________     _______ 
 

BE 
1 

CO 
2 

DE 
3 

CA 
4 

DA 
5 

BI 
6 

DO 
7 

BO 
8 

CU 
9 


