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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 5 encontros on-line, 3 deles 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 16h20min. 

 

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. 

➢ 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.  

 

           

 
 

 

 

 

 

 



1º   
 
 
 
 

 

07/10/20 

1º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

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

 

Atividade: Fábula  

 

Fábula: A corrida de sapinhos 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

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 “A corrida de 

Sapinhos”, a importância de ignorar comentários negativos, quando queremos 

fazer algo que precisa de coragem. Não devemos escutar as pessoas que falam 

que não vamos conseguir. Acredite em você, não desista e pense positivo. 

 

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 explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/L4aqcPOnyeM 
 

Agora, na folha de atividade, faça como demonstrado pela professora: 

➢ Trace o caminho que o sapinho percorreu ao realizar a corrida; 

➢ Escreva os números que faltam para que a sequência fique completa. 

https://youtu.be/L4aqcPOnyeM
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Complementação:  

1. Gostou da fábula de hoje? Divirta-se com o vídeo disponível em: 

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

 

2. Abaixo a fábula pra você reler com sua família, se desejar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CORRIDA DE SAPINHOS 

 

Era uma vez uma corrida de sapinhos. 

Eles tinham que subir uma grande ladeira e, do lado havia uma grande 

multidão, muita gente que vibrava com eles. 

Começou a competição. 

A multidão dizia: 

– Não vão conseguir! Não vão conseguir! 

Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava 

subindo. E a multidão a aclamar: 

– Não vão conseguir! Não vão conseguir! 

E os sapinhos iam desistindo, menos um, que subia tranquilo, sem esforço. 

No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. 

Todos queriam saber o que aconteceu, e quando foram perguntar ao 

sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era SURDO! 

 

 

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


 

             
 
 
 
 
 

ATIVIDADE RELACIONADA À FÁBULA “A CORRIDA DE SAPINHOS” 
 

 
TRACE O CAMINHO QUE O SAPINHO PERCORREU                       ESCREVA OS NÚMEROS QUE              
                  AO REALIZAR A CORRIDA.                                           FALTAM PARA QUE A SEQUÊNCIA 
                                                                                                                        FIQUE COMPLETA. 

 

   

   

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

CHEGADA 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: MOSTRA LITERÁRIA – Sítio do Picapau Amarelo 
 

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 grande escritor da literatura 

brasileira. Muitos desses personagens nasceram dentro do Sítio do Picapau 

Amarelo. Você já assistiu a algum episódio desta linda e mágica obra?  

Vamos viajar neste universo? Assista ao episódio “Um lugar especial” e 

divirta-se! Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-2xEANDyXMM 
 

Agora, ouça a música tema e dance!!!!!!!!!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=R6ROc_wXyjY&feature=youtu.be 

 

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=-2xEANDyXMM
https://www.youtube.com/watch?v=R6ROc_wXyjY&feature=youtu.be

