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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação entre ela e as crianças.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ As atividades e os Deveres de Casa deverão ser realizados em folha (para 

registro). Todas precisam ser arquivadas para entrega à professora no retorno 

das aulas presenciais.  

➢ Sempre coloque o nome da criança, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora.  

➢ Para a realização das atividades, serão disponibilizadas matrizes, podendo a 

família optar pela impressão delas ou realizar as atividades com a criança em 

uma folha branca, formato A4.  

Para as famílias que estiverem impossibilitadas de imprimir as matrizes em 

casa, disponibilizaremos as mesmas (semanalmente) na escola. Se este for 

o caso de vocês, por favor, fique à vontade para buscá-las (verifique horário 

junto à coordenação). 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsoumamae.com.br%2Fcomo-ensinar-a-crianca-a-recortar%2F&psig=AOvVaw3mdQySTGqbgBiKJNsrORsx&ust=1593131735642000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD9n7Hcm-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Fixando as vogais A e E 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade  

✓ Tesoura e cola branca (sob supervisão de um adulto) 

✓ Jornais e revistas usadas  

 

Justificativa: 

As vogais são 5 letras (A, E, I, O, U) que estão presentes em todas as 

palavras da nossa língua, o português. Elas produzem a coerência e a 

sonoridade das palavras. Além disso, elas formam a base das sílabas.  

Portanto, ao apresentarmos as vogais, estamos desenvolvendo um 

trabalho que se prolongará durante a vida estudantil das crianças e que 

auxiliará no momento da formação de palavras.  

Na faixa etária dos 3 anos, o objetivo para o aprendizado das vogais é a 

apresentação, reconhecimento, identificação e sonoridade destas 5 letras em 

uma palavra.  

 

Objetivos:  

✓ Fixar o aprendizado das vogais A e E; 

✓ Reconhecer imagens que se iniciam com as letras A e E; 

✓ Aguçar o gosto pela pesquisa; 

✓ Possibilitar o contato com revistas e jornais. 

 

Desenvolvimento: 

Atenção Papai/Mamãe! Para a atividade de hoje você precisará auxiliar a 

criança, pois nós iremos utilizar a tesoura. 

 

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/ix7lAWW7EEg 

 

No vídeo que você acabou de assistir, nós relembramos duas letrinhas: As 

vogais A e E. Você se lembra delas? Você consegue me dar exemplos de 

palavrinhas que se iniciam com elas? 

Com A temos Arara, Avião e Amor. Com E temos um lugar que amamos estar: 

a nossa Escola. Temos também Elefante  e Estrada. São    muitas palavrinhas  

 

https://youtu.be/ix7lAWW7EEg
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que começam com as letras que aprendemos.  

Agora é a sua vez de encontrar imagens ou gravuras que comecem com A e 

E. Vamos lá? 

 

Pegue jornais e revistas usadas e, com a ajuda do papai/mamãe, procure 

gravuras que se iniciam com as vogais que relembramos.  

Depois de ter encontrado, peça ao adulto que as recorte para que você as cole 

na folha de atividade, combinado?  

Tendo terminado, guarde a sua atividade para revermos juntos quando 

voltarmos ao colégio. Lembrando que se você não conseguir imprimir a 

atividade em casa, você poderá buscar sua cópia na escola ou fazer em uma 

folha branca e guardar. Espero que gostem da atividade! 

 

Complementação: 

Para reforçar ainda mais a nossa aprendizagem, assista ao vídeo sobre as 

letrinhas trabalhadas: A e E. Disponíveis em:  

Letra A – https://www.youtube.com/watch?v=eN_Cl1AKboY 

Letra E – https://www.youtube.com/watch?v=CG6P4jarnrs 

  

A 

E

E 

https://www.youtube.com/watch?v=eN_Cl1AKboY
https://www.youtube.com/watch?v=CG6P4jarnrs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.meionorte.com%2Fcuriosidades%2Famar-abismo-adulterio-confira-os-significados-de-alguns-sonhos-374520%2Fslide%2F8838&psig=AOvVaw0vFdwznw9rCkBaT_PMbjeB&ust=1593131158828000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjnmJram-oCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgaleria.colorir.com%2Fa-casa%2Fo-banheiro%2Fescova-de-dentes-infantil-pintado-por--1443983.html&psig=AOvVaw2cib07dRv1-4GLQLjJpmKv&ust=1593131223561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNioo8Dam-oCFQAAAAAdAAAAABAa


             
 
 
 
 
 
 

FIXANDO AS VOGAIS A E E 

 

COM A AJUDA DE UM ADULTO, PESQUISE, EM JORNAIS OU REVISTAS, GRAVURAS QUE TENHAM 

OS NOMES INICIADOS COM AS VOGAIS A E E. EM SEGUIDA, COLE-AS NO ESPAÇO ABAIXO. 

 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “The Garden” 

 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra  

a um novo idioma juntamente ao português, o que permite que o seu 

cérebro tenha mais facilidade para trocar de língua ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas das crianças, favorecendo a capacidade de raciocínio e a integridade 

do seu cérebro, pois quanto mais o nosso cérebro se exercita e recebe 

atividades, com mais rapidez e saúde ele se desenvolve.  

Hoje, daremos início a um novo projeto: The Garden (O Jardim). Nele 

iremos aprender quais elementos compõem o jardim e os animais que habitam 

nele. Hoje, especificamente, aprenderemos sobre as ‘Flowers’ (flores) e o ‘Snail’ 

(caracol). 

 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa; 

✓ Dar início ao projeto “The Garden”; 

✓ Estimular a concentração. 

 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS referente ao dia. Assista 
ao vídeo da professora Luisa, siga os passos e realize as atividades propostas.  

 

ATENÇÃO! 

Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wantedinrome.com%2Fnews%2Fthe-story-of-romes-rose-garden.html&psig=AOvVaw3Jz6aFaD3Cha01wGfaegtK&ust=1593136862620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiYjMLvm-oCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

 

Hello!! 

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir: 

Preschool 1 – Week 12: https://www.youtube.com/watch?v=sLvgx2aye74 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 No vídeo de hoje, vamos começar o nosso projeto ‘The Garden’ (O Jardim). Durante um mês, 

iremos aprender quais os elementos compõem o jardim e os animais que habitam nele. Hoje, 

conheceremos as ‘Flowers’ (flores) e o ‘Snail’ (caracol).  

 

1) Hello Song!! 

2) How are you today? 

3) How’s the weather today? 

4) The Garden  - O Jardim – Sing a Song ‘In the garden’: 

https://www.youtube.com/watch?v=YtP0Z8xV6Z4 

5) Garden Elements – Elementos do Jardim – ‘Flowers’ (flores) 

What color is the flower? (Qual é a cor da flor) – Yellow, Red and Blue 

6) Garden Animals – Animais do Jardim -  ‘Snail’ (Caracol) 

What shape is the snail? (Qual é o formato do caracol?) – Circle 

 

ACTIVITY 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Flower and Snail - Material para a consulta do aluno. 
 

2) Folha 2 – Activity 1 – Help the snail get to the flower – Ajude o caracol a chegar na flor. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLvgx2aye74
https://www.youtube.com/watch?v=YtP0Z8xV6Z4


GARDEN ELEMENTS: ‘FLOWER’ 

 

 

GARDEN ANIMALS: ‘SNAIL’ 

 

 



Help the snail get to the flower. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


