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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora: Letícia 

 
Atividade: Contação da história  
 
Livro: Nome, sobrenome e apelido 
 
Material necessário:  

✓ Folha de atividade 
✓ Molde vazado com as letras do nome 
✓ Tinta guache ou cola colorida  

 
Justificativa:  

A leitura, entre tantas coisas, possibilita a interação com o meio ambiente, 
facilitando muito o processo de compreensão do mundo que nos cerca. Sendo 
assim, é interessante inserir os livros na vida das crianças desde os primeiros 
anos de vida. Nesse sentido, a escola cumpre um papel fundamental, pois, é nela 
que as crianças passam boa parte da infância. Além disso, o hábito de ler é 
crucial no desenvolvimento da linguagem escrita e linguagem oral. 

  
Objetivos: 
✓ Valorizar os momentos da leitura, entendendo que é o melhor caminho 

para despertar nosso conhecimento de mundo. 
✓ Despertar o interesse pela leitura, fortalecendo o hábito nos estudantes e 

formando leitores no ambiente escolar; 
✓ Desenvolver habilidades de pesquisa oral e escrita; 
✓ Instigar a curiosidade dos alunos. 
✓ Diferenciar os tipos de texto; 
✓ Conhecer autores e suas obras; 
✓ Enriquecer o vocabulário; 
✓ Estimular a imaginação e a criatividade; 
✓ Desenvolver a linguagem oral e escrita. 

 
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/qVTCD-yFSX4 
 
Desenvolvimento: 

Após escutar a história “Nome, sobrenome e apelido”, contada pela 
professora, vamos para a nossa atividade do dia? 

 
➢ Vamos fazer uma atividade diferente? 

 

https://youtu.be/qVTCD-yFSX4
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➢ Com a ajuda de um adulto, faça as letras do seu nome em um molde 

vazado. Você pode fazê-las em uma folha de papel ou em um 
papelão, se preferir. 

➢ Depois de criar os moldes, monte as letras na folha de atividade para 
formar a escrita do seu nome. 

➢ Usando tinta guache ou cola colorida, pinte dentro dos moldes 
vazados. 

 
Obs.: Use a sua imaginação. Você pode utilizar uma esponja para te auxiliar na 

pintura, pode adicionar glitter ou brocal ou qualquer outro material que tenha em 

casa... Deixe a sua criatividade tomar conta e, então, faça um lindo nome de 

pintura.   

 
Complementação: 

Para complementar a nossa atividade de hoje, assista ao vídeo abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=OFif8dwhKEI&t=1s 
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ATIVIDADE RELACIONADA À HISTÓRIA “NOME,SOBRENOME E APELIDO”  

 
NOME COM ARTE  

 

NOME: ________________________________________________________ 




