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1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Professora: Letícia
Atividade: Relembrando o nome e as vogais A, E e I
Atividade extra: Treino da escrita dos numerais
Obs.: essa atividade deve ser feita fora da aula on-line
O trabalho com os números é extremamente importante. Pedimos que a
criança seja incentivada a desenvolver a atividade, pois o treino precisa ser feito
regularmente.
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor ou giz de cera
✓ Lápis de escrever
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:
✓ Relembrar as vogais A, E e I, além de sua escrita;
✓ Estimular a coordenação motora;
✓ Desenvolver músculos e articulações;
✓ Desenvolver habilidade e destreza.
✓ Reforçar a escrita do nome e o reconhecimento das vogais presentes nele
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/bgI7M9qMXMM
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, faça o que se pede:
➢ No espaço destinado, escreva o seu nome.
➢ Lembre-se das vogais A, E e I que já aprendemos até agora.
Alguma delas aparece na escrita do seu nome? Identifique-as,
encontre-as e circule-as usando uma cor de lápis para cada vogal
existente.
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➢ Para concluir, observe as gravuras que aparecem na folha de
atividade e escreva as vogais iniciais correspondentes a elas nos
espaços destinados na atividade.
Complementação:
Para complementar o nosso aprendizado, assista ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=WyA6GscP4DA
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O MEU NOME É ...
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