
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL I 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas. 
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 
 
 

DATA: 17/04 (Sexta-feira) 
 
Conteúdo do dia: Dia do livro / Dia do índio / Artes  
Professora: Franciane 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DIA DO LIVRO / DIA DO ÍNDIO / ARTES 
Professora: Franciane 

 
 
Atividade: Livro – O TUPI QUE VOCÊ FALA (Cláudio Fragata) 
 
Material necessário para a sugestão 1: 
➢ Folha branca OU verde 
➢ Canetinhas, lápis de cor OU giz de cera para colorir o jacaré e desenhar os 

detalhes do seu rosto 
 
Material necessário para a sugestão 2:  
➢ Pregador de roupas 
➢ Lápis, canetinha ou giz de cera  
➢ Tinta guache verde (se desejar) 

 
Justificativa:  
O desenvolvimento da leitura deve ser estimulado desde a mais tenra idade e a 
participação da família é de suma importância neste processo, para que a criança 
crie o hábito da leitura.  A leitura é um recurso indispensável na vida de todos, 
principalmente na Educação Infantil. 
Ler é uma delícia! Ainda mais durante a infância, quando um livro é capaz de 
despertar um mundo de possibilidades, explorando a imaginação. A leitura é tão 
importante que há um Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril. 
Em 19 de abril, também há uma data muito especial a ser comemorada: o dia do 
índio. Esta é uma data muito explorada entre as crianças, na tentativa de fazê-los 
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, além das 
diferenças culturais, dos diferentes povos. Trabalhar o dia do Índio é resgatar a 
nossa história e nossas raízes.  
Então, por que não trabalharmos esses dois dias de forma interdisciplinar? Será uma 
linda aventura pra nós hoje e convidamos você a vir conosco! 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela leitura diária; 
➢ Sensibilizar os alunos quanto à valorização e a importância da nossa 

literatura; 
➢ Estimular a fantasia, a imaginação e a criatividade; 
➢ Reconhecer a linguagem dos índios como nossa também; 
➢ Conhecer um pouco mais dos hábitos, costumes e forma de vida dos índios; 
➢ Conscientizar sobre a importância e o respeito pela contribuição dos índios 

para com a sociedade. 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Para esta atividade, em especial, a presença e ajuda do Papai ou da 
Mamãe é fundamental. 
 
O livro usado hoje é lindo e traz diversos registros de palavras da nossa língua que 
vieram dos índios pra nós de herança. 



Da página 8 à página 11, o autor lança uma pergunta ao leitor:  
 

“Sabe que bicho é quando falam sagui 
tamanduá ou siri? 

E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu 
tucano, paca ou tatu?” 

 
De todos esses bichos, um deles é nosso companheiro em sala de aula. Nós 
amamos cantar sua música, não é mesmo? Sabem que quem estou falando? Do 
nosso amigo JACARÉ! Mas cuidado, porque a boca dele é muuuuuito grande! 
 
Vamos ouvir a história toda e encontrar nosso amigo JACARÉ nela? Assista ao vídeo 
da professora, disponível em https://youtu.be/xudCAWQwLwI 
 
Agora que você já assistiu ao vídeo, você terá duas opções para fazer um jacaré 
muito legal. Escolha uma das duas junto com sua família e mãos à obra! 
 
Opção 1: Jacaré de papel 
O Papai ou à Mamãe deverão desenhar em uma folha a cauda de um jacaré e numa 
outra folha, a cabeça. Depois que as partes do jacaré estiverem prontas, vocês 
deverão recortá-las e deixar que a criança colora.  
Usando outra folha, vá dobrando de modo a imitar uma sanfona.  
Cole a sanfona entre a cauda e a cabeça do jacaré, com ajuda da criança (a sanfona 
será o corpinho do jacaré) e use os palitos para fazer as patas. 
Modelo: Imagens 1 e 2 (página 4) 
 
Opção 2: Jacaré de pregador de roupa 
Deixe que a criança colora de verde um pregador de roupa e ajude-a a fazer um 
rosto na parte que se prende ao varal, de modo que, quando apertado, a boca do 
jacaré se abra.  
Obs.: Você também pode usar tinta guache verde se tiver em casa para pintar o 
pregador. Fica lindo! 
Modelo: Imagens 3 e 4 (página 4) 
 
Sugestões da professora:  
Se você quiser utilizar a tinta guache e tiver em casa, pode fazer sua própria tinta 
caseira. Acesse o link  http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-
como-fazer/ 
 
Complementação: 

1) Para finalizar nossa linda atividade, ouçam a música “Eu conheço um jacaré”, 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg 
Cantem e dancem juntos, fazendo todos os gestos!!! 
 

2) Vídeo com história complementar: Tu tu tu tupi (Zis) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vbdCtq3nkO0 
 
 

https://youtu.be/xudCAWQwLwI
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/
https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg
https://www.youtube.com/watch?v=vbdCtq3nkO0


 
 
MODELOS - Imagens 1 e 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo – Imagem 1: 
 

 
 
 
 
 
 

 
MODELOS - Imagens 1 e 2 

 

        
 

 
 

 
 

 


