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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.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e dos Deveres 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, 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 – Rabicó  

 

Dever de casa: Emília 

 

Material necessário: 

✓ Folha na cor rosa 

✓ Canetinha preta 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

 

Atividade Extra: Ver Roteiro Semanal de Atividades 

 Extras. Disponível no nosso site: ALUNO – EDUCAÇÃO 

 INFANTIL – MATERIAL DE APOIO.  

 

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: 

Hoje iremos conhecer mais um personagem criado pelo escritor Monteiro 

Lobato. Assista ao vídeo explicativo da professora, dísponivel em: 

https://youtu.be/BS_giyQHKa4 

 

Você já ouviu falar do rabicó? Rabicó é o porquinho do Sítio do Picapau 

Amarelo. 

Foi batizado com o nome de Rabicó porque só possuía um toquinho de 

rabo. Esse porquinho é muito guloso, danado e preguiçoso. Adora comer 

escondido os petiscos e bolos feitos pela Dona Benta e Tia Nastácia. Por isso, 

volta e meia acaba expulso a vassouradas da cozinha. 

  

https://youtu.be/BS_giyQHKa4
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Rabicó morre de medo de Tia Nastácia, que sempre tenta colocá-lo 

na panela, mas nunca conseguiu, pois a Narizinho é muito sua amiga e o 

protege. 

Esse porquinho está sempre presente em todas as aventuras do Sítio! 

Agora, que já conhecemos um pouquinho sobre este personagem, que tal 

fazermos uma dobradura e criarmos o nosso Rabicó?  

Ao finalizar a dobradura, cole-a na folha de atividade, disponível abaixo. 

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais alguns vídeos divertidos? Disponíveis em: 

1. A dieta de Rabicó 

https://www.youtube.com/watch?v=kCn0lV3ztlQ 

 

2. O Reino das águas claras 

https://www.youtube.com/watch?v=c0dO3VGuCiA 
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Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

 

SEMANA LITERÁRIA: CONHECENDO PERSONAGENS DE MONTEIRO LOBATO 

 

APÓS CONFECCIONAR O SEU RABICÓ, COLE-O AQUI: 
 

 
 

 

 

NOME: _______________________________________ 



 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

PARA CASA 
 

SEMANA LITERÁRIA: CONHECENDO PERSONAGENS DE MONTEIRO LOBATO 

 
1. COLORA A IMAGEM.  
2. RECORTE PEDACINHOS DE PAPEL NAS CORES VERMELHA E 

LARANJA.  
3. COLE OS PAPEIZINHOS PARA FAZER UM LINDO CABELO NA EMÍLIA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

NOME: _______________________________________ 

 
“Ela é feita de pano 
Mas pensa como um 
ser humano 
Esperta e atrevida 
É uma maravilha 
Emília, Emília...” 
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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

