
 

 
 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MATERNAL II 
  
  

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: Linguagem   
Professoras: Yasmin e Vanessa 
 
 
DATA: 12/05 (Terça-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUAGEM 
Professoras: Yasmin e Vanessa  

  

Atividade: Reforçando a Vogal A   

  
Material necessário:  

➢ Folha branca 

➢ Revistas e jornais usados 
➢ Tesoura e cola (com supervisão de um adulto) 

 

Justificativa: 

Já na educação Infantil, surge a necessidade de um trabalho sistemático de 
apresentação e fixação das vogais. A criança, como todo ser humano, é um sujeito 
social e histórico e faz parte de uma sociedade letrada que exige um aprendizado 
eficiente. As vogais são o começo do processo de descoberta tanto da escrita 
como da leitura.  Crianças nesta faixa etária estão preocupadas em compreender 
o mundo que as cercam e devemos possibilitar a elas iniciar esse processo de 
forma prazerosa.  
 

Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Reconhecer e nomear a vogal A;  
➢ Reconhecer e memorizar o som da vogal A;         
➢ Associar a vogal A ao nome de colegas, objetos e animais; 
➢ Ampliar o vocabulário;  
➢ Desenvolver a coordenação motora ampla.  

 

Desenvolvimento da atividade: 

Antes de iniciar a sua atividade de hoje, é bom que você assista novamente ao 
vídeo explicativo da professora, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=oe5_z43IdKQ&feature=youtu.be  
 

Já conhecemos a vogal A. Vocês se lembram algumas palavrinhas que começam 

com essa vogal? Vamos pensar juntos? A de Abelha, A de Amor, A de Abacaxi... 

Na atividade de hoje, vamos identificar a letrinha A no meio de outras. Vocês 

conseguem, eu sei que sim! 
 

Mamãe ou Papai, pesquise em jornais ou revistas a vogal A (diversas) e outras 

letrinhas também, por exemplo as outras vogais (E, I, O, U). 
Coloque todas as letrinhas espalhadas em cima de uma mesa de maneira que 
elas fiquem próximas. 

Em seguida, oriente a criança a reconhecer e pegar somente a vogal A (todas 

que encontrar). Depois ajude-a a colar as letrinhas A em uma folha branca.   

 
Atenção! Escolham letras maiores e sempre na forma PALITO (A – E – I – O – U).  

https://www.youtube.com/watch?v=oe5_z43IdKQ&feature=youtu.be
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