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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Estamos a todo vapor, aprendendo e nos divertindo bastante durante essa 

semana, não é mesmo?  

Nosso encontro especial dessa semana está chegando. Nosso 

ENCONTRO DA AMIZADE será amanhã, quinta-feira, dia 16/07 às 17h. 

Informações específicas sobre este encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE).  

 Para a realização das atividades semanais, 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. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres de Casa, 

disponibilizamos matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega 

à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site e na escola. Se vocês não 

têm como imprimi-las em casa, por favor, fique à vontade para buscá-las 

(verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ 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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 

Professoras: Letícia e Fernanda 
 

Atividade: Vamos conhecer a vogal I? 

 

Dever de casa: Vogal I 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade  

✓ Tinta guache (na cor de sua preferência) 

 

Justificativa: 

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

palavras da nossa comunicação. Elas produzem a coerência e a sonoridade das 

palavras. Além disso, elas formam a base das silabas. 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.  

Explorar esse ensino auxiliará no aprendizado de maneira eficaz das letras.   

 

Objetivos: 

✓ Apresentar a vogal I; 

✓ Reconhecer esta letra; 

✓ Desenvolver a coordenação motora através da pintura com o dedo. 

 

Desenvolvimento: 

Olá, criança! Antes de começarmos esta atividade, assista ao vídeo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/nrEHGvT2BpE 

 

Após terem assistido, mãos à obra?  

Hoje conhecemos uma nova letrinha, a vogal I! Vimos também que ela é a 

letra inicial do Índio, da Igreja, da Ilha e até da Injeção, não é mesmo? Várias 

palavrinhas começam com I. Vocês saberiam reproduzir o som que ela faz? 

Repitam comigo: I. Muito bem! Eu já sabia que vocês iriam brilhar.  

Agora, na folha de atividade, é hora de passarmos o dedinho com guache 

dentro da letra I. Vocês podem escolher a sua cor de preferência, tudo bem?  

Peça a ajuda do papai ou da mamãe para molhar no dedinho na tinta e 

passe por cima da letrinha, começando de cima. 

 

 

 

https://youtu.be/nrEHGvT2BpE
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Complementação:  

Vamos assistir ao vídeo dos indiozinhos? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tHMWHviO4Qw 

 

Dever de Casa: 

 

Observe, com atenção, a folha do Dever de Casa (PARA CASA). 

Hoje, vamos reforçar nosso aprendizado da vogal I. 
 

Obs.: Faça com carinho e capricho! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHMWHviO4Qw


            
 
 
 
 
 
 

CONHECENDO A LETRA I 
 

PASSE O DEDINHO COM TINTA GUACHE DENTRO DA LETRA I. 
 
 

 

 

NOME: _________________________________________ 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 



             
 
 
 
 
 
 

PARA CASA  

ENCONTRE AS GRAVURAS CUJOS NOMES COMEÇAM COM A LETRA I E COLORA-AS. 

 
 

 
 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

   

Atividade: 13/07 – Dia do(a) Cantor(a) 

Cantando e incentivando o canto como ferramenta para o   

desenvolvimento oral e motor. 

 

Justificativa:  

A música, dentre suas inúmeras funções e aplicabilidades, pode servir 

como um recurso de apoio ao desenvolvimento infantil, dado o exemplo do 

desenvolvimento da linguagem oral. 

A voz é o instrumento natural do ser humano. Através dela podemos 

transmitir ideias, emoções e sentimentos. Também é um importante meio de se 

expressar artisticamente.  

Autores como Williams (2012) e Nunes (2009), afirmam que o contato com 

a música, que também favorece o desenvolvimento da voz, ocorre desde o 

período intrauterino, onde o bebê é exposto a sons internos e externos ao corpo 

da mãe. Sua percepção auditiva já está sendo formada. Assim, quando nasce, 

o bebê reconhece a voz da mãe e expressa suas necessidades chorando ou 

gritando, usando pela primeira vez a voz (NUNES, 2009; WILLIAMS, 2012). 

Percebe-se desta forma, que desde muito cedo os seres humanos são 

estimulados a usarem a voz de diversas formas; uma delas é cantando 

(FONSECA, 2005; PEREIRA, 2009; COELHO, 2012). O canto, portanto, está 

muito presente no cotidiano das crianças, desde os primeiros anos de vida, em 

casa, na escola, e em outros ambientes. 

Entender e ensinar sobre o canto, o cantar e quem canta (os cantores), e 

estimular esta prática, é um papel muito importante para o professor que atua 

nesta área, permitindo-lhe a construção de um caminho seguro e adequado para 

as crianças, ajudando-as no desenvolvimento biopsicossocial e ensinando o 

cuidado com este instrumento natural tão precioso. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência corporal e vocal; 

✓ Desenvolver motricidade a partir da relação com a música vocal; 

✓ Reproduzir sons distintos; 

✓ Estimular a prática vocal sadia; 

✓ Estimular a musicalidade. 
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Desenvolvimento da atividade: 

Assista às instruções do Tio Thales, em seu vídeo explicativo, disponível 
em: https://youtu.be/8vAixQkIx0o 

 

 

Dica do tio Thales:  

Papai/ Mamãe, se possível, filme sua criança realizando as atividades 
propostas no vídeo e poste o vídeo em seu feed do Instagram (de preferência no 
feed, e não no stories). 

Marque @colegioequipejf e @thalestacito. E, caso não tenha rede social, 
encaminhe o vídeo para a coordenação.  

 

Não deixem de participar, pois assim aumentaremos o vínculo professor-aluno! 
 

 

https://youtu.be/8vAixQkIx0o

