
 

MOSTRA LITERÁRIA: MONTEIRO LOBATO 
 

 
 

Entre os dias 05/10 e 09/10, estaremos envolvidos na nossa Mostra Literária Online. Reconhecer a 

importância da literatura infantil é incentivar a formação da prática da leitura e demonstrar o quão 

saudável é este hábito desde a mais tenra idade. Ouvindo e lendo as mais belas histórias, desenvolvemos a 

imaginação, a concentração, a memorização...   

A Mostra terá como tema um dos mais notáveis autores da literatura infantil de nosso país e de 

toda América Latina: Monteiro Lobato. "O Sítio do Pica-pau Amarelo" é sua obra de maior destaque. 

Trabalhar Monteiro Lobato nos permitirá conhecer parte da rica cultura brasileira, além de nos 

levar a um mundo de fantasia sem fim. 

 

Confira a programação: 
 

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA LITERÁRIA – EDUCAÇÃO INFANTIL 

06/10 Terça-feira Oficina de fantoches (Tia Roberta / Artes) 

07/10 Quarta-feira Contação de História (Personagens do Sítio do Picapau Amarelo) 

08/10 Quinta-feira  Viajando pelas histórias de Monteiro Lobato (Trupe Fabulinhas) 

 

 

 

Observações: 

→ Os links dos encontros extras (citados acima - dias 06, 07 e 08/10) também serão enviados aos e-mails 

cadastrados. Fiquem de olho! 

→ Os encontros on-line do 1ºP e 2ºP acontecerão normalmente.  

→ Atenção! Os encontros dos Maternais sofrerão alteração de dias e horários. 

→ As orientações específicas para a Oficina de Fantoches e horários dos encontros e atividades extras para 

todas as turmas estão disponíveis em anexo. 

 
 

 

“Quem escreve um livro constrói um castelo; quem o lê, mora nele.”  
 

Monteiro Lobato   

 



 

Programação Semana Literária – EI 

(05/10 a 09/10) 

TURMAS DIAS HORÁRIOS 

Maternal I e II 
Tia Fran /Tia Yasmin 

Verificar dia e horário na tabela extra (abaixo) 

 

Maternal III 
Tia Lelê/ Tia Fe 

Verificar dias e horários na tabela extra (abaixo) 

 

 

1º Período A 
Tia Raquel 

(Encontros) 

06/10 - terça-feira 14h30min 

07/10 - quarta-feira 14h30min 

08/10 - quinta-feira 14h30min 

 

1º Período B 
Tia Mari 

(Encontros) 

06/10 - terça-feira 14h 

07/10 - quarta-feira 14h 

08/10 - quinta-feira 14h 

 
 

1º Período C 
Tia Kaká 

(Encontros) 
 

06/10 - terça-feira 13h30min 

07/10 - quarta-feira 13h30min 

08/10 - quinta-feira 13h30min 

 
 

2º Período A 
Tia Aline 

(Encontros) 

05/10 - segunda-feira 14h 

07/10 - quarta-feira 14h 

08/10 - quinta-feira 14h 

09/10 - sexta-feira 14h 

 
 

2º Período B 
Tia Dani 

(Encontros) 

05/10 - segunda-feira 15h 

07/10 - quarta-feira 15h 

08/10 - quinta-feira 15h 

09/10 - sexta-feira 15h 

 
 

2º Período C 
Tia Ana Paula 

(Encontros) 

 

05/10 - segunda-feira 14h30min 

07/10 - quarta-feira 14h30min 

08/10 - quinta-feira 14h30min 

09/10 - sexta-feira 14h30min 

 

 

ATENÇÃO PARA DIAS E HORÁRIOS DOS ENCONTROS ESPECIAIS (EXTRAS): 
 

OFICINA DE FANTOCHES 
(Tia Roberta – artes) 
Terça-feira (06/10) 

 

16h – 1º Período 

16h45min – 2º Período 

17h30min – Maternais 

 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
(Personagens Sítio) 
Quarta-feira (07/10) 

 

15h40min – 2º Período 

16h20min – 1º Período 

17h – Maternais 

 

 

HISTÓRIAS DE M. LOBATO 
(Trupe Fabulinhas) 
Quinta-feira (08/10) 

 

13h30min – 2º Período 

14h – Maternais 

15h – 1º Período 

 

 



 

ORIENTAÇÕES PARA AS OFICINAS DE FANTOCHES 
 
Para a realização da OFICINA DE FANTOCHES, será necessário que vocês providenciem alguns 

materiais. Por favor, fiquem atentos: 

 

Maternais (Personagem – EMÍLIA) 
➢ Imprimir o molde do rosto da Emília e deixar cortado e colorido, de antemão. 

Providenciar:  
- 1 rolinho de papel higiênico (ou papel toalha cortado ao meio) 

- Giz de cera 

- Molde rosto da Emília (anexo) 

- Lápis de cor, canetinha etc. 

- Cola branca 

- Sacola plástica (tipo de mercado) cortada em tiras  

 

 

1° período (Personagem – CUCA) 
- 1 Caixinha UHT cortada  

➢ Para cortar sua caixinha corretamente, por favor assista ao vídeo disponibilizado pela Tia 

Roberta, professora de artes. Disponível em: https://youtu.be/wSdenXBsmJQ 

Providenciar: 
- Tinta verde 

- Papel Branco 

- Sacolinha plástica 

- Lápis de cor, canetinha etc. 

- Cola branca 

 

 

2° Período (Personagem – VISCONDE) 
➢ Imprimir o molde da cartola, pintar ou colorir de verde e recortar nas partes indicadas. 

Providenciar: 
- 1 rolinho de papel higiênico (ou papel toalha cortado ao meio) 

- Giz de cera 

- Papel branco 

- Molde da cartola do Visconde (anexo) 

- Lápis de cor, canetinha etc. 

- Cola branca   

                                                                              
                                                                                                                                                                                

https://youtu.be/wSdenXBsmJQ


MATERNAIS 
 
Molde para rosto do Fantoche – EMÍLIA 
 
 
 



2º PERÍODO 
 
Molde para cartola do fantoche - VISCONDE 
 

 
 


