
  
 
 
 
 

 

09/09/20 

MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Não se esqueçam do nosso encontro sempre na quinta-feira, às 17h. 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS).  

 

Por favor, 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.  

➢ 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 (diariamente) e na escola 

(semanalmente). 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 O? 

 

Dever de casa: Revisão da vogal O 

 

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 

✓ Cola (para uso do adulto) 

✓ Dois ovos cozidos 

✓ Tinta laranja ou amarela 

✓ Pincel 

 

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 

apresentá-las estamos desenvolvendo um trabalho que se prolongará durante 

a vida estudantil das crianças e que auxiliará no momento da formação de 

palavras.  

No maternal III é importante desenvolver o trabalho com as vogais, a fim 

de apresentar, reconhecer, identificar e conhecer o som dessas 5 letras em 

uma palavra.  

 

Objetivos:  

✓ Apresentar a vogal O; 

✓ Aprimorar a coordenação motora; 

✓ Desenvolver o movimento de pinça. 

✓ Reconhecer a letra O em diferentes palavras. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começar a atividade, assista ao vídeo 

da professora disponível em: https://youtu.be/s34oEPK0VLs 

https://youtu.be/s34oEPK0VLs
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Nós já conhecemos as vogais A de ABELHA e AVIÃO; E de ESCOLA e 

ESCOVA; I de ÍNDIO e de IGUANA e hoje apresentamos a letra O de ÔNIBUS 

e ÓCULOS. Agora vamos fazer uma atividade diferente. Vamos lá? 

No vídeo vimos que OVO começa e termina com a vogal O. Você 

consegue reconhecer essa letrinha quando ela aparece? Veja abaixo a palavra 

escrita e identifique onde aparecem as letras O.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a nossa atividade você precisará de 2 ovos cozidos. Peça a ajuda de 

um adulto para cozinhá-los, espere esfriar e, então, descasque-os.  

Obs.: O adulto deverá supervisionar, mas a criança deve descascar os ovos 

sozinha; assim, estará desenvolvendo a coordenação motora.  

 

Em seguida, quebre bem as cascas e divida-as em dois potinhos. Em um 

dos potes, jogue tinta amarela ou laranja e misture bem. No outro deixe as 

cascas sem tinta separadas. Agora começará o momento mais divertido.  

Siga os passos: 

 

1. Primeiro, na folha de atividade, passe o seu dedinho com tinta guache 

sobre as linhas tracejadas para, então, formar a letra O.  

2. Em seguida, cole os pedaços de casca branca na imagem que 

representa a clara e a casca do ovo.  

3. Já as cascas pintadas, utilize para enfeitar a gema.  

Obs.: Abaixo uma imagem modelo possa auxiliar na realização da sua 

colagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovo 
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Ah, lembrando que não é preciso desperdiçar os ovos cozidos depois da 

atividade. Que tal usar a imaginação para fazer uma bela salada ou criar uma 

refeição com eles?  

Tenho certeza de que a sua atividade ficará linda! Um beijinho e até a 

próxima. 

 

Complementação: 

Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo sugerido abaixo e 

disponível em:  

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

 

 

 

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


             
 
 

 
 
 

APRESENTANDO A VOGAL O 

 

PASSE O DEDINHO COM TINTA GUACHE NO TRACEJADO PARA FORMAR A LETRA O. EM SEGUIDA, COLORA 

O OVO E COLE CASQUINHAS EM SUA CASCA. 
                            

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 



             
 
 

 
 
 

PARA CASA 
 

OBSERVE AS FIGURAS E SEUS NOMES ABAIXO. ENCONTRE A LETRA O NAS PALAVRAS E CIRCULE-A. 

 

 

 

 

 

 ONÇA                OVO              OVELHA  
 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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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

