
1º   
 
 
 
 

 

05/10/20 

1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

E esta semana será incrível.  

A partir de hoje acontece a nossa MOSTRA LITERÁRIA – MONTEIRO 

LOBATO. Teremos 5 (cinco) encontros on-line, três deles encontros on-line 

especiais, recheados de muita diversão e aprendizado. Não fiquem de fora!  

 

➢ Atenção aos links especiais que também serão enviados a vocês 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.  

➢ As atividades terão seu registro em folha. Elas deverão ser guardadas neste 

momento e entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, 

para identificação da professora e treino da escrita. 

➢ Para a realização das atividades, serão utilizadas matrizes.  

As matrizes serão disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

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

fiquem à vontade para buscá-las (verificar horário com a coordenação). 

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

no site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

MOSTRA LITERÁRIA: MONTEIRO LOBATO 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 
 

Atividade: Contação de história – Fábula 

 

Fábula: O leão e o ratinho 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

✓ Tesoura (sob supervisão) 

✓ Cola (sob supervisão) 

 

Justificativa:  

Nossa Semana Literária homenageará um dos precursores da literatura 

feita exclusivamente para crianças e adolescentes. Monteiro Lobato foi o criador 

do famoso Sítio do Picapau Amarelo, cujas personagens povoam o imaginário 

infantil. O escritor foi um contador de histórias e suas obras destacam-se nos 

gêneros conto e fábula, deixando uma grande contribuição para a Literatura 

Brasileira. 

As fábulas são recursos valiosos para trabalhar a sensibilidade das crianças 

com o propósito de conseguir entendimento e compreensão em possíveis 

conflitos que podem vir a ser vivenciados por elas no mundo real. 

Podemos compreender com a fábula de Monteiro Lobato “O Leão e o 

Ratinho”, que nenhum ato de gentileza é em vão. Não devemos julgar a 

relevância de um favor pela aparência de quem o realiza, pois todos têm as suas 

qualidades. Uma boa ação ganha a outra e se você ajudar o próximo, o mundo 

sempre irá retribuir. 
 

Objetivo: 

✓ Analisar e compreender as mensagens que as fábulas transmitem; 

✓ Buscar no mundo das fábulas possíveis soluções para os problemas do 

mundo real; 

✓ Questionar e aprender valores; 

✓ Trabalhar a atenção e a percepção visual. 
 

Desenvolvimento:  

Antes de fazer sua atividade, assista ao vídeo da professora, trazendo essa 

linda fábula, disponível em: https://youtu.be/nXYukGkk9_Y 
 

https://youtu.be/nXYukGkk9_Y
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Agora, na folha de atividade, faça como demonstrado pela professora. 

Pinte, recorte e cole as imagens da folha avulsa seguindo a ordem dos 

acontecimentos. 
 

Complementação:  

Gostou da fábula de hoje?  

 

1. Você pode ouvir novamente se desejar. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=goyJdaQaQ_8 

 

2. Ou você pode pedir ao papai ou à mamãe para ler pra você na hora de 

dormir. Ela está disponível abaixo. 

 

 

 
O LEÃO E O RATINHO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de um cansativo dia de caça, um leão deitou debaixo de uma árvore 

para descansar. Quando adormeceu, uns ratos se atreveram a sair do seu 

esconderijo e começaram a brincar ao redor do leão. Logo o mais travesso, teve 

a ideia de se esconder debaixo da juba do leão, com tanta má sorte, que o 

despertou. Muito mal humorado por ver seu descanso interrompido, o leão 

agarrou o rato entre suas garras e deu um rugido: 

- Como você se atreve a perturbar meu sono, insignificante rato? Vou comê-

lo para que possa aprender a lição! 

O rato, que estava tão assustado, que nem podia se mover, disse-lhe 

tremendo: 

- Por favor, não me mate, leão. Eu não queria te incomodar. Se me deixar 

livre, eu serei eternamente grato caso algum dia precise de mim. 

- Há há há! Riu-se o leão olhando para o rato. Um ser tão pequeno como 

você, vai me ajudar de que forma? Não me faça rir! 

Mas o rato insistiu outra vez, até que o leão, comovido pelo seu tamanho e 

sua valentia, deixou-lhe ir embora. 

Alguns dias depois, enquanto o rato passeava pelo bosque, ouviu uns 

rugidos terríveis que faziam as folhas das árvores tremerem.  

https://www.youtube.com/watch?v=goyJdaQaQ_8
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Rapidamente correu até o lugar de onde vinha o barulho, e encontrou o leão 

ali, que havia ficado preso numa forte rede. O rato, decidido a pagar sua dívida, 

disse-lhe: 

- Não se preocupe que eu te salvarei. 

E o leão, sem pensar, perguntou: 

- Mas como, se você é tão pequeno para tanto esforço? 

O rato começou então a roer a corda da rede onde o leão estava preso, e o 

leão se salvou. O rato lhe disse: 

- Alguns dias atrás, você se enganou, pensando que eu nada poderia fazer 

para te agradecer. Agora é bom que saiba que os pequenos ratos somos 

agradecidos e cumprimos nossas promessas. 

O leão não teve palavras para agradecer ao pequeno rato. Desde esse dia, 

os dois ficaram amigos para sempre. 

 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 
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ATIVIDADE RELACIONADA À FÁBULA “O LEÃO E O RATINHO” 
 

PINTE, RECORTE E COLE AS IMAGENS DA FOLHA AVULSA  
 

SEGUINDO A ORDEM DOS ACONTECIMENTOS. 
 

 

  

  

 
 

 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 

Atividade: Basquete com os pés  

 

Material necessário:  

✓ Bolas de plástico (ou de meia) 

✓ Um balde (ou bacia)   

 

Justificativa:  

A Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento 

saudável das crianças. 

As várias vivências são fundamentais no processo de construção e 

aprimoramento das funções motoras do ser humano. É essencial que possamos 

oferecer a maior quantidade de experiências possíveis através de brincadeiras 

para que a criança tome propriedade e identifique suas potencialidades no ato 

de movimentar-se.    

 

Objetivo:  

✓ Desenvolver a coordenação motora 

✓ Possibilitar a experimentação de diferentes movimentações corporais 

enriquecendo as vivências e a psicomotricidade. 

 

Desenvolvimento:  

Para a realização dessa atividade, assista ao vídeo com a explicação do 

professor Rafael, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=pKKFtEaesww&feature=youtu.be 

 

Como demonstrado no vídeo, a criança deve pegar as bolinhas utilizando 

os pés e tentar colocá-las no balde, realizando um movimento de cambalhota 

invertida.  

É uma atividade simples, porém muito rica e divertida! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKKFtEaesww&feature=youtu.be

