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MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Estamos na Semana da Alfabetização. Por isso, continue acompanhando as 

atividades com carinho! 

HOJE teremos um encontro especial. Não fique de fora, espero você às 17h.  

Informações especificas sobre nosso encontro no site: ALUNO – EDUCAÇÃO 

INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS. O link de acesso para encontro do dia está 

disponível abaixo! 

 

Para a realização das atividades semanais, 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 ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas para 

serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 (uma) 

referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. Pedimos 

que, após a realização, todas elas sejam 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, fiquem à vontade para buscá-las na escola 

(verifique horário junto à coordenação). 

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

identificação da professora.  

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

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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      Atenção ao link para o nosso ENCONTRO ON-LINE 
 

Observações importantes:  

✓ Querido aluno, nosso encontro começa às 17h. Por favor, seja pontual! 

✓ NÃO FALE junto com a professora. Escute o que ela tem a dizer! 

✓ DESLIGUE o seu microfone se a professora solicitar. 

 

SEMANA DA ALFABETIZAÇÃO 

Dia 08/09 é comemorado, no mundo todo o Dia da Alfabetização. Escolhemos o dia 

de hoje, durante o nosso encontro, para falar um pouco sobre o assunto e fazer uma 

atividade muito legal com nossas crianças. 

A alfabetização começa cedo. É importante que as crianças sejam inseridas num 

ambiente “alfabetizador”, que incentiva o aprendizado e abre os olhos a um novo mundo: 

mundo este feito de descobertas diárias. 

É uma viagem importantíssima e prazerosa. Por isso, venha conosco.  

Aprender nunca é demais!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO MATERNAL I e MATERNAL II 

Tia Fran e Tia Yasmin  
Quarta-feira, 09/09, às 17h 

 

Link: https://meet.google.com/dzm-bfwy-csb 

 

https://meet.google.com/dzm-bfwy-csb
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LINGUAGEM 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Letra I 

 

Atividade Extra: Semana da Alfabetização 

Acesse o Roteiro Semanal de Atividades Extras e realize a atividade 

proposta para o dia de hoje. 

Disponível no site: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERIAL DE 

APOIO. 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta guache 

✓ Pincel 

 

Justificativa:  

Tendo em vista a fase em que as crianças da educação infantil se 

encontram, a apresentação e fixação das vogais tornam-se fundamentais, uma vez 

que, enquanto sujeito a criança está inserida em uma sociedade letrada que exige 

um aprendizado eficaz.  

Nessa perspectiva, o primeiro passo para grandes descobertas ora na 

escrita ora na leitura consiste em trabalhar as vogais. Assim, possibilitamos a elas 

iniciar o processo de aprendizagem de maneira prazerosa.  

 

Objetivos: 

✓ Identificar a vogal I;  

✓ Reconhecer a vogal I;  

✓ Nomear a vogal I;  

✓ Desenvolver a percepção visual;  

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para a 

realização das nossas atividades. 

 

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

disponível em: https://youtu.be/a5YePAlSRe4 

 

 

https://youtu.be/a5YePAlSRe4
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Hoje nós aprendemos uma letra nova: a vogal I. Você conhece alguma 

palavra que começa com essa letra? Vamos pensar juntos? Vou te dar uma ajuda!  

Igreja começa com a letra I, Iogurte começa com a letra I, Ioiô começa com a letra 

I, Índio também começa com a letra I.  

Percebeu quantas palavras começam com a letra que aprendemos hoje? 

Por isso, aprender as letras é muito importante. 

 Na atividade de hoje, você irá trabalhar com essa vogal. Siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade. 

 

2. Deixe a letrinha I mais bonita utilizando um pincel e pintando-a da cor que 

você preferir. 

 

Complementação: 

Viu como é importante conhecer as letras? Assista aos vídeos sugeridos 

abaixo para fortalecer seu aprendizado. Disponíveis em: 

1. Letra I- https://www.youtube.com/watch?v=ksdV65sc3fI 

2. Vogal I - https://www.youtube.com/watch?v=M1seHIf_yEI 

 

 

 

 

 

 

                    

 

about:blank


 

NOME: ___________________________________________ 

 

PINTE A VOGAL I 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

 Atividade: Alfabetização e música – Cantando as vogais 
 

 Justificativa:  

O Dia Mundial da Alfabetização foi criado em 08 de setembro de 1967, pela 

Organização das Nações Unidas. A data tem como objetivo ressaltar a 

importância da alfabetização. 

A música é uma poderosa aliada no processo de alfabetização, 

principalmente na Educação Infantil. Ela trabalha a fala e a linguagem, diversas 

habilidades necessárias ao desenvolvimento, cria uma atitude positiva em 

relação, auxilia na melhoria da memória e atenção e desenvolve partes críticas 

e complexas do pensamento. 

Ela também trabalha habilidades cognitivas e desenvolve a imaginação e 

criatividade.  

Existem muitos pontos comuns entre a música e a alfabetização, 

especialmente nos primeiros anos de escola, uma vez que a música é um 

elemento vital no desenvolvimento literário das crianças.  

Atividades musicais bem planejadas podem aprofundar e reforçar o 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades diversas. A música é 

envolvente, divertida e pode motivar até os alunos mais distantes.  
 

Objetivos: 

✓ Interessar-se pelo mundo da música, aguçando a audição e o ritmo;  
✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem oral e escrita;  
✓ Estimular a autonomia de pensamento;  
✓ Estimular a criatividade; 
✓ Conhecer cantigas e outros elementos de nosso folclore; 
✓ Vivenciar a relação da música com outras áreas do saber. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo explicativo do Tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/Ki8yJ1uPXRA 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ki8yJ1uPXRA

