09/09/21

1º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Professora: Letícia
Atividade: Apresentando a letra

F

Dever de casa: Reforçando a letra

F

Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de cor ou giz de cera
✓ Canetinha
✓ Lápis de escrever
✓ Borracha
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

F e sua escrita;

✓ Desenvolver a consciência fonológica acerca da letra

F;

✓ 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/D2gIKaIOlv0
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo da professora, vamos para a nossa atividade do dia?
➢ Usando canetinha, faça o contorno da letra

F em destaque;
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➢ Cubra os pontilhados para formar a letra
➢ Use a letra

F

F;

para completar as palavras presentes na folha de

atividade;
➢ Identifique as palavras que se iniciam com a letra
Complementação:
Vamos reforçar o nosso aprendizado?
Assista
também
ao
vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=wreLd5RX7_Q

F e pinte-as.

disponível

em:

Colégio Equipe
Educação Infantil
1º Período
09/09/2021
NOME: ________________________________________________________

VAMOS COBRIR OS PONTILHADOS?

AGORA, COMPLETE AS PALAVRAS ABAIXO USANDO O F:

QUAIS PALAVRAS COMEÇAM COM A LETRA F?
ENCONTRE-AS E PINTE AS FICHAS EM QUE ELAS ESTÃO.

COLÉGIO EQUIPE JF
EDUCAÇÃO INFANTIL – 1º PERÍODO
08/09/2021

DEVER DE CASA
NOME: _____________________________________

CUBRA OS PONTILHADOS E, EM SEGUIDA, TREINE A ESCRITA DA LETRA

F NO ESPAÇO INDICADO:

PINTE OS DESENHOS CUJOS NOMES INICIAM-SE COM A LETRA F:
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

INFORMÁTICA
Professora: Mariana Panisset
Atividade: Encontre os objetos da escola
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:
✓ Trabalhar o tema ESCOLA;
✓ Conhecer alguns objetos / materiais da escola;
✓ Trabalhar a concentração;
✓ Localizar os objetos.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/yzFCPXucrGM
Desenvolvimento:
Hoje nós vamos trabalhar com o tema ESCOLA e relembrar um pouco de
como é estar nela.
Acesse o link para realizar a atividade do dia.
Link: https://www.coquinhos.com/encontrar-objetos-da-escola/play/

