
 

 
 
 

 
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 seu 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: 05/05 (Terça-feira)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMÍLIAS SILÁBICAS 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade: Família Silábica do F 
 
Material necessário:  
➢ Revistas, jornais ou livros antigos 
➢ Tesoura e cola (supervisão de um adulto) 
➢ Lápis / lápis de cor ou giz de cera 
➢ Folha branca 

 
Justificativa: As famílias silábicas são essenciais no início da aprendizagem. Tem 
por finalidade reconhecer a especificidade da alfabetização, entendida como 
processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita e fala, alfabético e 
ortográfico em um contexto de letramento considerando a família silábica como um 
processo inicial da alfabetização. 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 

➢ Identificar a letra F e sua família silábica FA – FE – FI – FO – FU; 

➢ Reconhecer palavras que contenham a letra F e sua família silábica; 
➢ Desenvolver habilidades de coordenação motora e escrita, traçando 

corretamente a letra F e sua família.  
 
Desenvolvimento da atividade: 
Antes de iniciar a realização da atividade, assista ao vídeo explicativo da 
professora, disponível em: https://youtu.be/a_euhooGx70 
Após assistir ao vídeo explicativo, use uma folha branca para copiar a família 
silábica do F (FA – FE – FI – FO – FU) em letra PALITO.  
Em seguida, cole uma gravura cujo nome se inicie com a referente sílaba ao lado 
da mesma, na folha.  
Se você não encontrar as gravuras necessárias, pode desenhar.  

 
Obs.: A folha disponibilizada abaixo serve como matriz. Se você tem como imprimir 
em casa, use-a para a realização da atividade. Do contrário, proceda como 
orientado acima pela professora. 
 
Mas atenção! Capriche na letra e preste bastante atenção ao som das sílabas.  
 
Complementação:  
Para reforçar nosso aprendizado de hoje, assistam aos vídeos abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=O5B095wC9iA 
https://www.youtube.com/watch?v=2a7rlqtnHt8 
https://www.youtube.com/watch?v=DEy0eyMgAn8 
 

https://youtu.be/a_euhooGx70
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https://www.youtube.com/watch?v=2a7rlqtnHt8
https://www.youtube.com/watch?v=DEy0eyMgAn8
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NOME:_________________________________________________________ 

 

FAMÍLIA  DO  F   
 

COMPLETE AS PALAVRAS COM FA, FE, FI, FO E FU. 

 

 

 


