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1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora: Letícia 

 
 

Atividade: Eu sou a letra L 

 

Dever de casa: Reforçando a letra L 
 

Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Cola colorida 
✓ Glitter 
✓ Lápis de cor ou giz de cera 
✓ 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 L e sua escrita; 

✓ Desenvolver a consciência fonológica acerca da letra L; 

✓ 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/Trs2KFXXb-w 

 

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

https://youtu.be/Trs2KFXXb-w
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➢ Usando cola colorida a dedo, pinte dentro da letra L. Termine jogando 

glitter dentro da letrinha; 
➢ Cubra os tracejados para formar a letra que aprendemos; 

➢ Complete as palavras iniciadas com a letra L; 

➢ Encontre as palavras que começam com a letra L e pinte-as. 

 
Complementação:  

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=bB83qDxAS8c  

about:blank
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EU SOU A LETRA ... 

 
 

VAMOS COBRIR OS PONTILHADOS? 

 

 

VAMOS AGORA COMPLETAR AS PALAVRAS: 

 

 
 

ENCONTRE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA L E PINTE-AS: 

 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 



 

 
 

 

        DEVER DE CASA 

 

NOME: _____________________________________ 

 
COMPLETE AS PALAVRAS COM AS LETRAS FALTANTES: 
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