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MATERNAL II 

 

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, 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.  

➢ Para a realização das atividades diárias utilizaremos matrizes. Pedimos que, 

após a realização, todas elas sejam 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, fiquem à 

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

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

   

Atividade: Contação de história – trabalhando com fábulas 

 

Fábula: A cigarra e a formiga 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta guache ou cola colorida 

✓ Pincel 

 

Justificativa:  

A leitura contribui para ampliar a visão de mundo da criança, estimula o 

desejo de outras leituras, exercita a fantasia e a imaginação. Através dela a 

criança passa a compreender o funcionamento comunicativo da escrita, 

desenvolver estratégias de leitura e o senso crítico. 

Sendo assim, a escola apresenta-se como principal espaço para o 

desenvolvimento destas habilidades através do contato frequente com situações 

diversas, buscando o prazer em ouvir e contar histórias, desenvolvendo assim o 

a autonomia individual. 

 

Objetivos: 

✓ Provocar a curiosidade, o gosto e o hábito pela leitura; 

✓ Desenvolver a linguagem oral; 

✓ Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

✓ Identificar personagens das histórias contadas; 

✓ Conhecer as fábulas e ampliar o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/AI-prXG7h4s 

 

Hoje conhecemos a história “A cigarra e a formiga”. Você se lembra o que 

aconteceu no final da história?  

A formiga que tanto trabalhou, ajudou a cigarra que durante todo o verão 

só queria se divertir. Mas que bom que elas se tornaram amigas e se divertiram 

juntas no inverno. 

https://youtu.be/AI-prXG7h4s
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A fábula de hoje está disponível logo abaixo. Peça a um adulto que releia 

para você e depois faça a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigarra e a formiga 

Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, 

sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que carregava 

uma folha pesada, perguntou:  

            - Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para gente 

aproveitar! O verão é para gente se divertir!  

            - Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É 

preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno.  

Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o 

bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer.  

Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada 

folha. 

A cigarra então aconselhou:  

             - Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir. Vamos, 

formiguinha, vamos cantar! Vamos dançar!  

            A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a 

cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga.  

Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se 

divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha 

terminado a vidinha boa.  

           A rainha das formigas falou então para a cigarra:  

          - Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra! 

Vai passar fome e frio.  

          A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou:  

         - Hum!! O inverno ainda está longe, querida!  

          Para cigarra, o que importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, 

sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar 

alimento? Pura perda de tempo.  

         Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia 

seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da 

formiga. 
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Para realizar a atividade, siga os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade do dia. 

 

2. Perceba que há vários animais na folha e dois deles aparecem na 

história de hoje. Identifique somente os animais que estão presentes na fábula; 

 

Obs.: Atenção! Caso você não se lembre, peça ajuda e releia a história (ou 

reveja o vídeo da professora). 

 

3. Agora que você já identificou os animais, com o auxílio de um pincel 

pinte-os da cor de sua preferência. 

  

Complementação: 

Vamos ouvir a história da cigarra e da formiga? Assista ao vídeo sugerido 

abaixo, disponível em: 

1. A cigarra e a formiga 

https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE 

 

 

Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de 

frio.  

Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa.  

Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: - No mundo 

das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu 

dever: toque e cante para nós. 

Para a cigarra e para a formiga, aquele foi o inverno mais felizes de 

suas vidas! 

https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE


 

      

 

DEPOIS DE OUVIR A FÁBULA “A CIGARRA E A FORMIGA”, RELEMBRE 

OS ANIMAIS QUE ESTÃO NA HISTÓRIA E PINTE-OS ABAIXO. 

ATENÇÃO! SOMENTE OS ANIMAIS QUE ESTÃO NA HISTÓRIA. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                           

NOME: ________________________________________ 
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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

