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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 CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com a turma do SÍTIO DO 

PICAPAU AMARELO, às 17h. 

 

Por favor, 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.  

➢ 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 – trabalhando as fábulas  

 

Fábula do dia: A cigarra e a formiga  

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade  

✓ Grãos de feijão  

✓ Cola 

 

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 e escuta, aumentando o vocabulário; 

✓ Estimular a coordenação motora; 

✓ Possibilitar experiências literárias variadas; 

✓ Permitir o uso de materiais variados; 

✓ Incentivar a imaginação e a criatividade. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

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

fábula, disponível em: https://youtu.be/l0XKW2iKNI8 

 

Papai/mamãe, mostre a folha de atividade para a criança e pergunte a ela 

qual dos animais que ela vê é uma formiga. 

Na atividade tem mais de 1 formiga. Assim que a criança identificá-las, 

passe cola nelas e deixe que cole os grãos de feijão em cima delas. 

Pronto! Nossas formigas estão lindas! 

 

Complementação: 

Temos alguns vídeos com outras versões desta história. Vamos assistir? 

1.  https://youtu.be/_UdOh8gGruE 

2.  https://youtu.be/9Ccxu3V8OPw 

 

https://youtu.be/l0XKW2iKNI8
https://youtu.be/_UdOh8gGruE
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Imagens de auxílio: 

 

 

 

 

 

    



 

 

                                                                                                                                                                                                           EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

                                                          
                                                        NOME: ___________________________________________________ 
 
 

 
VOCÊ ESTÁ VENDO AS FORMIGAS? VAMOS COLAR GRÃOS DE FEIJÃO EM CIMA DELAS! 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: MOSTRA LITERÁRIA – Emília 

 

Justificativa:  

Você sabia que a música pode auxiliar no desenvolvimento infantil? Não 

é de hoje que a música vem sendo apontada como uma das áreas de 

conhecimento que mais impulsionam o desenvolvimento infantil. 

Isso porque a linguagem musical promove a integração entre o corpo e a 

mente, a sensibilidade e a razão, a técnica e a criatividade. A soma de tais fatores 

colabora para a comunicação, expressão e consciência corporal, socialização e 

segurança emocional. 

Esta semana estamos envolvidos na Mostra Literária e vamos, mais uma 

vez fazer uso da música para intensificar nosso aprendizado. Vamos lá? 

 

Objetivos: 

✓ Gerar interesse pelo mundo da música;  

✓ Vivenciar momentos de estímulo à linguagem;  

✓ Experimentar a relação da música com o aprendizado; 

✓ Trabalhar o tema proposto: Mostra Literária; 

✓ Desenvolver criatividade, percepção sonora e sensorial e respeito por 

elementos naturais do nosso meio ambiente. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, esta semana você já teve contato com alguns 

personagens criados por Monteiro Lobato. Um desses personagens é a EMÍLIA, 

uma boneca que fala. Mas como foi que Emília  

começou a falar? Você quer descobrir?  

 Assista ao vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=b4oPX1AFPk4 

 

Agora, vamos ouvir e aprender a música da Emília?  

https://www.youtube.com/watch?v=lTSTXjzgSN0&t=10s 

 

http://www.escoladainteligencia.com.br/educacao-emocional-colabora-com-sucesso-escolar-e-pessoal/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://www.youtube.com/watch?v=b4oPX1AFPk4
https://www.youtube.com/watch?v=lTSTXjzgSN0&t=10s

