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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

LINGUAGEM
Professora: Letícia
Atividade: Fixando a letra inicial do nome
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Jornais e revistas
✓ Lápis de escrever
✓ Pregador de roupa
✓ Tesoura
✓ Cola
Justificativa:
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
a identidade tem a função de distinguir, marcar as diferenças entre os
indivíduos, sejam elas físicas, emocionais e/ou comportamentais. Através das
relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive, a autoimagem
começa a ser construída e a identidade faz parte da distinção em diferenciar
“eu mesmo” e “o outro”.
Objetivos:
✓ Fortalecer a identidade e conhecer a própria história;
✓ Identificar informações pessoais (nome, idade, preferências etc);
✓ Desenvolver a autoimagem e o autoconhecimento;
✓ Trabalhar as diferenças pessoais.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/nLm7fLJ2k1s
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ Com ajuda de um adulto, procure em jornais ou revistas gravuras
cujos nomes iniciam-se com a letra do seu nome.
➢ Depois de encontrar, com supervisão, você pode usar a tesoura
para recortar as imagens encontradas.
Lembre-se: É muito importante que você corte apenas ao lado de
um adulto para evitar que você se machuque.
➢ Cole as gravuras encontradas no espaço indicado na folha de
atividade.
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➢ Para terminar, treine a escrita da primeira letra do seu nome no
espaço destinado. Você deve usar o pregador de roupa na ponta
do lápis para te ajudar a segurá-lo corretamente.
Complementação:
Aprenda um pouco mais sobre a importância de se ter um nome
assistindo ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=wUT2_eiGQ-U&t=116s

Atenção! Preparação para a aula de INGLÊS de hoje:
Para a nossa aula de inglês, deixe perto de você
- Massinha de modelar (de qualquer cor)
- 1 pratinho de papelão

Colégio Equipe
Educação Infantil
1º Período
10/03/2021
NOME: ________________________________________________________

O QUE COMEÇA COM A LETRA INICIAL DO SEU NOME?
PESQUISE EM JORNAIS E/OU REVISTAS IMAGENS CUJOS NOMES COMECEM
COM A MESMA LETRA DO SEU NOME E COLE-AS NO ESPAÇO ABAIXO

VAMOS TREINAR?
ESCREVA ABAIXO A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME

