
  
 
 
 
 

 

19/08/21 

1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora: Letícia 

 

Obs.: O trabalho com a escrita do nome é extremamente importante. Pedimos que 

a criança seja incentivada a desenvolver a escrita do nome próprio no cabeçalho 

da atividade. 

 

Atividade: Apresentando a letra B  
 

Dever de casa: Complete as palavras usando a letra B 
 

Material necessário:  

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

✓ Lápis de escrever 

✓ Borracha 

✓ Tinta guache na cor de sua preferência 
 

Justificativa:  

As consoantes são letras que estão presentes em todas as palavras da nossa 

comunicação. Elas produzem a formação, coerência e a sonoridade das palavras. 

Portanto, ao apresentarmos as consoantes, estamos proporcionando o contato da 

criança com o som e forma escrita das letras, desenvolvendo, assim, um trabalho 

que se prolongará durante a vida estudantil das crianças e que auxiliará no 

momento da formação de palavras.  
 

Objetivos: 

✓ Apresentar a letra B e sua escrita; 

✓ Desenvolver a consciência fonológica acerca da letra B; 

✓ Associar a letra ao som que ela faz; 

✓ Reconhecer a consoante apresentada como letra inicial de diferentes 

palavras; 

✓ Estimular a coordenação motora; 

✓ Aprimorar músculos e articulações; 

✓ Desenvolver habilidade e destreza. 

 

      Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/lTHvOvULtEI 
 

Desenvolvimento: 

Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia?  

  

 

https://youtu.be/lTHvOvULtEI
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➢ Usando tinta guache a dedo, faça o contorno da letra B; 

➢ Cubra os pontilhados para formar a letra B e, em seguida, copie-a 

no quadro ao lado; 

➢ Observe os desenhos que aparecem na folha de atividade e 

identifique aqueles cujos nomes iniciam-se com a letra B e colora-os. 

 

Complementação:  
Vamos reforçar o nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=XQHw050AHe4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XQHw050AHe4
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ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

 

COM O SEU DEDO, FAÇA O CONTORNO DA LETRA B USANDO TINTA 

GUACHE. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUBRA OS PONTILHADOS E COPIE A LETRA B NO QUADRO 

 

 
 

PINTE OS DESENHOS CUJO OS NOMES INICIAM-SE COM B 

 
 

NOME: ________________________________________________________ 



 
 

 

 

        DEVER DE CASA 

 

NOME: _____________________________________ 

 

COMPLETE AS PALAVRAS USANDO A LETRA                                                                                    
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

INFORMÁTICA 
Professora: Mariana Panisset 

 

Atividade: Um robô de figuras geométricas   

 

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.  

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação olho mão, o 

raciocínio lógico; 

✓ Trabalhar a concentração. 

 

Atenção ao vídeo explicativo da professora:  

https://youtu.be/FLyZ0FhJDm8 

 

Desenvolvimento:  

Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna e, em seguida, acesse os links 

abaixo: 

➢ Vídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=AEfDU1_sVoA 

 

➢ Link para acessar o jogo: 

 https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=14493 

 

 

https://youtu.be/FLyZ0FhJDm8
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