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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Professora: Letícia
Atividade: Vogal A
Dever de casa: Vogal A
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Algodão
✓ Cola
✓ Lápis de escreve
✓ Pregador de roupa
✓ Lápis de cor ou giz de cera
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.
Objetivos:
✓ Apresentar a vogal A e a sua escrita;
✓ Estimular a coordenação motora;
✓ Desenvolver músculos e articulações;
✓ Desenvolver habilidade e destreza.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/grdAR_9JBIw
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ Cole algodão dentro da vogal A;
➢ Cubra o tracejado para formar a vogal A;
➢ Treine a escrita dessa letra no espaço indicado.
➢ Para finalizar, encontre os desenhos cujos nomes começam com a
letra A e colora-os.
Complementação:
Para complementar a nossa atividade, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA
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INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Montando os personagens
Justificativa:
A informática tem se tornado um importante instrumento de aprendizagem.
Por meio dela, encontramos uma nova forma de aprender e enxergar o mundo.
Ela já faz parte das nossas vidas e precisamos utilizá-la para aumentar nossos
conhecimentos.
Hoje vamos utilizar nossos conhecimentos para trabalhar nossa
concentração e raciocínio.
Objetivos:
✓ Desenvolver a criatividade, a observação e atenção;
✓ Estimular a concentração e o raciocínio.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/yQY3tyqJk_4
Desenvolvimento:
Agora que você já assistiu ao vídeo da nossa aula, vamos para a nossa
atividade. Clique nos links abaixo e siga as instruções da professora.
Monte o astronauta: https://url.gratis/YtHNU
Monte o policial: https://url.gratis/8WVCO
Monte bombeiro: https://url.gratis/lv3mW
Monte o Soldado: https://url.gratis/yAWnV

