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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana acontece a nossa MOSTRA LITERÁRIA – MONTEIRO 

LOBATO. Teremos 3 encontros on-line especiais, recheados de muita 

diversão e aprendizado. Não fiquem de fora! Vocês receberão os links 

especiais também através dos e-mails cadastrados. 

 

Para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos às 

orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no 

retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, 

fique à vontade para buscá-las (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MOSTRA LITERÁRIA: MONTEIRO LOBATO 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Mostra literária: Vamos conhecer  

                   a tia Nastácia, personagem  

                   de Monteiro Lobato? 

  

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de cor 

 

Justificativa: 

Sabe-se que é importante e necessário estimular as crianças ao gosto 

pela leitura. A fim de aguçar o entusiasmo dos alunos pelas histórias, contos e 

narrativas, durante a semana literária, apresentaremos Monteiro Lobato através 

dos personagens do Sitio do Picapau amarelo, a fim de estimular cada vez 

mais o aprendizado dos pequenos. 

 

Objetivos:  

✓ Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura; 

✓ Apresentar diferentes gêneros literários e seus personagens; 

✓ Ampliar a criatividade e a imaginação. 

 

Desenvolvimento: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começar a atividade, assista ao vídeo 

explicativo da professora, disponível em: https://youtu.be/DYJXoO1HPxs 

 

Hoje começa a nossa Mostra Literária e ao longo dos dias nós vamos 

conhecer os personagens do Sitio do Picapau amarelo, de Monteiro Lobato.  

Você conhece Monteiro Lobato? Para saber um pouco mais sobre ele, 

assista ao vídeo disponível em: https://youtu.be/DbSWEIOvhdU  

 

Agora vamos colocar a mão na massa?  

No Sítio do Picapau Amarelo existem diferentes personagens: Narizinho, 

Pedrinho, dona Benta, tia Nastácia, Emília, Rabicó, Cuca...  

Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre a tia Nastácia, uma 

cozinheira de mão cheia. Foi a partir de suas mãos também que surgiu a 

boneca Emília e o Visconde de Sabugosa.  

O que muitos não sabem é que a tia Nastácia foi inspirada na babá dos 

filhos de Monteiro Lobato e que ela também foi cozinheira da família por anos. 

https://youtu.be/DYJXoO1HPxs
about:blank
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Durante uma entrevista para Gazeta-magazine em 1943, o autor contou 

que a personagem teria algumas características especificas: Ela andaria 

sempre de lenço nos cabelos, seria negra, alta, rápida, cozinheira de mão 

cheia e também uma pessoa muito boa.  

Agora que você conhece um pouco mais da tia Nastácia, vamos à 

atividade de hoje?  

Na folha vemos o nome da personagem escrito e podemos observar que 

repetidamente a letra A é encontrada nele. Observe o nome da tia Nastácia, 

identifique as letrinhas A e colora-as. Tenho certeza de que você se sairá muito 

bem!  

 

Complementação: 

1. Culinária: Não se esqueça de pedir a um adulto para te ajudar a fazer 

o bolo de caneca da tia Nastácia apresentado no vídeo de hoje da professora.  

 

 

 



             
 
 

 
 
 

RECONHECENDO A VOGAL A 

 

NO NOME DA TIA NASTÁCIA, PERSONAGEM DO  

SÍTIO DO PICAPAU AMARELO, A VOGAL A  

APARECE REPETIDAMENTE.  

ENCONTRE-A ABAIXO E COLORA-A TODAS AS VEZES.  

 

 

 

 

N 

 

A 

 

S 

 

T 

 

Á 

 

C 

 

I 

 

A 

 

  

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professora: Joseane Padoan 

   

Atividade: Encaixando as formas  

 

Material necessário:   

✓ Folhas brancas para fazer o contorno dos desenhos (você também poderá 

usar cartolina ou outro – desde que branco) 

✓ Caneta hidrocor para fazer o contorno dos brinquedos 

✓ Brinquedos e/ou objetos de diferentes formas e tamanhos 

✓ Se desejarem, poderão incluir materiais da natureza (pedras, folhas 

grandes e pequenas, de cores diferentes) 

 

Justificativa:   

        Toda criança passa por um longo processo de evolução em todos os 

aspectos, mas para isso, necessita passar por uma diversidade de estímulos, e 

hoje a atividade é bem gostosa e fácil de se fazer! Precisamos de pouco material.         

Nada melhor do que aprender enquanto se diverte, desta forma o aprendizado 

se dá de forma natural e agradável! Então vamos lá! 

        O jogo de encaixe é uma ótima atividade para desenvolver a coordenação 

motora fina, a coordenação olho mão, o raciocínio lógico e a concentração. Hoje 

queremos mostrar como transformar blocos de montar num jogo de encaixe 

caseiro.                                  

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar a coordenação motora fina; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico e a concentração; 

✓ Estimular a percepção visual; 

✓ Instigar a noção de cor, quantidades e conceitos (grande x pequeno); 

✓ Proporcionar uma forma lúdica de aprendizado; 

 

Desenvolvimento da atividade:   

O trabalho de preparação consiste em colocar a folha (ou cartolina) no chão 

e espalhar os blocos sobre a folha. Em seguida, contorne as formas usando a 

caneta hidrocor. Tire as formas do papel e está pronto o seu jogo de encaixar!  

                   

Lembre-se: As brincadeiras que envolvem descobertas inspiram a criança a 

explorar, desvendar e apreciar o mundo que as envolve, tornando-as felizes! 
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Imagens modelo – para te inspirar: 

 

 
 

 

 

 

 

 

           


