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MATERNAL I 
     

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana está acontecendo a nossa MOSTRA LITERÁRIA – 

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

muita diversão e aprendizado.  

Não fiquem de fora! Os links dos encontros especiais foram enviados 

também através dos e-mails cadastrados. Se vocês ainda não cadastraram o e-

mail, entrem em contato com a coordenação para rápida orientação. 

 

        HOJE é dia de OFICINA DE FANTOCHES, às 17h30min. 

 

Para realização das atividades, 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.  

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

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ 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. Interaja e participe do processo.   
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MOSTRA LITERÁRIA: MONTEIRO LOBATO  
Professora: Franciane 

 

Atividade: Contação de história – fábula 

 

Fábula do dia: O touro e as rãs 

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade  

✓ Papel crepom (de qualquer cor) 

✓ Cola (para uso de um adulto) 

 

Justificativa:   

Quando a criança escuta uma fábula, se encanta com a história. Além de 

ter os animais como personagens, agindo “como se fossem gente”, é transmitido 

um aprendizado que é agregado na formação de valores, em situações que, 

muitas vezes, estão dentro dos contextos vividos pelas crianças. 

 

Objetivos:   

✓ Oferecer momentos de leitura/escuta e aumentar o vocabulário; 

✓ Estimular a coordenação motora; 

✓ Relembrar conceitos matemáticos já estudados; 

✓ Possibilitar experiências literárias variadas; 

✓ Incentivar a imaginação e a criatividade. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo da tia Fran, contando esta 

fábula legal, disponível em: https://youtu.be/V9piYAUqsTg 

 

Papai/mamãe, para começar esta atividade, entregue o papel crepom para 

a criança e peça para que ela o rasgue. Com os pedaços rasgados, ela deverá 

fazer bolinhas. Reserve as bolinhas. 

Entregue a folha de atividade para a criança e pergunte qual é o animal 

maior e quais são os menores. As bolinhas deverão ser coladas no animal 

MAIOR. 

 

Complementação: 

Também podemos ouvir a fábula nesta versão: 

https://youtu.be/qIZ2_EU5eSk 

 

https://youtu.be/V9piYAUqsTg
https://youtu.be/qIZ2_EU5eSk
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Orientações para a Oficina de Fantoches: 

 

Personagem – EMÍLIA 
- Imprimir o molde do rosto da Emília, colorir 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 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                            EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

                                                         NOME: ________________________________________________ 
 
 

VAMOS COLAR AS BOLINHAS DE PAPEL CREPOM NO ANIMAL MAIOR 
 
 
 

 

 



MATERNAIS 
 
Molde para rosto do Fantoche – EMÍLIA 
 
 
 


