
  
 
 
 
 

 

08/10/20 

MATERNAL III 
 

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 orientação. 

 

HOJE é dia de CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com a  

TRUPE FABULINHAS, às 14h. 

 

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 do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega à professora.  

➢ 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: Personagens de Monteiro Lobato – Dona Benta 

 

Material necessário: 

✓ Algodão 

✓ Milho 

✓ Feijão 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

 

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; 

✓ Estimular a coordenação motora 

 

Desenvolvimento: 

Vamos conhecer mais um personagem escrito por Monteiro Lobato? 

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponivel em: 

https://youtu.be/ZNCQsBcwM0g 

 

Você já conhecia a Dona Benta? Ela é calma, doce, serena e contadora 

de boas histórias. Está sempre estimulando a criatividade e imaginação das 

crianças. 

Mora no interior, em um SÍTIO, mas sabe de tudo que acontece no 

mundo, sempre ensinando coisas novas aos netos e informando-os sobre a 

cultura do Brasil e acontecimentos do mundo. 

Dona Benta é avó de Lúcia (Narizinho) e Pedrinho. É a dona do Sítio do 

Picapau Amarelo, onde vive também com Tia Nastácia, Tio Barnabé e animais 

que lá vivem.  

Agora que já conhecemos um pouquinho mais sobre esta personagem, 

faça a atividade abaixo. 

 

https://youtu.be/ZNCQsBcwM0g
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Complementação: 

Vamos assistir a mais alguns vídeos? 

 

1. A viagem de Dona Benta 

https://www.youtube.com/watch?v=u3eO4TpBv5M 

 

2. Dona Benta conta a história do Pinóquio 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Z0Sk3d8mM 

 

 

 

 

about:blank
about:blank


 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III  
    

           
 

 

SEMANA LITERÁRIA: CONHECENDO PERSONAGENS DE MONTEIRO LOBATO 

 

VAMOS DEIXAR A DONA BENTA BEM BONITA? 
COLE FEIJÕES (OU MILHO) EM SEU VESTIDO E ALGODÃO EM 

SEU CABELO. 

 

NOME: _______________________________________ 
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INGLÊS 
Professora: Luísa Vieira 

 

Atividade: Projeto “Halloween” 
 

Justificativa: 

Estudar inglês na educação infantil faz com que a criança se abra a um 

novo idioma e permite que o cérebro tenha mais facilidade para trocar de língua 

ao se comunicar. 

Além disso, o estudo de inglês na infância também estimula as funções 

cognitivas e favorece a capacidade de raciocínio e a integridade do cérebro, pois 

quanto mais o nosso cérebro se exercita, mais rapidez e saúde adquire.  

No mês de outubro é comemorado o ‘Halloween’. Por isso, durante todo o 

mês vamos trabalhar esse tema. Nessa videoaula, vamos conhecer alguns dos 

personagens mais famosos dessa comemoração. Let’s go! (Vamos lá!) 
 

Objetivos:  

✓ Incentivar o gosto pela língua inglesa 

✓ Dar início ao projeto “Halloween” 

✓ Estimular a concentração 
 

Desenvolvimento: 

Abaixo encontra-se o planejamento de INGLÊS. Assista ao vídeo da 
professora Luísa (link disponibilizado no planejamento), siga os passos e realize 
as atividades propostas.  

 
ATENÇÃO! Não se esqueça de guardar sua atividade na pasta de Inglês para entregar à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

 

 



 

SUPPORT MATERIAL 

Preschool 1 

Teacher Luísa 

Hello!!  

Are you ready for our class?? Let’s start!! 

Vamos começar a nossa aula, clique no link a seguir:  

Preschool 1 – 08 – 10 - 2020: https://youtu.be/X4Czjscd3Qk  

 

ROTEIRO DO VÍDEO 

 No mês de outubro é comemorado o ‘Halloween’. Por isso, durante todo o mês vamos trabalhar esse 

tema. Nessa videoaula, vamos conhecer alguns dos personagens mais famosos dessa comemoração. Let’s 

go! (Vamos lá!) 

 

1) Hello!! 

2) How are you today? Song - If you’re happy: https://youtu.be/l4WNrvVjiTw  

3) How’s the weather? 

4) Halloween – What is the Halloween? – O que é o Halloween?  

5) Halloween symbols – Witch (bruxa), bat (morcego) and ghost (fantasma). 

6) Watch the video – Five little ghosts: https://youtu.be/ToeaHKxqKWA  

7) How many bats are there? – There are 3 bats. (Quantos morcegos existem na imagem? Existem 3 

morcegos.) 

8) How many witches are there? – There are 4 witches. (Quantas bruxas existem na imagem?  Existem 

4 bruxas.) 

9) How many ghosts are there? – There are 5 ghosts. (Quantos fantasmas existem na imagem?  

Existem 5 fantamas.) 

 

ACTIVITIES 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

1) Folha 1 – Halloween symbols – Material para a consulta do aluno. 

2) Folha 2 – Count and match the ghosts. – Conte e ligue os fantasmas. 

 

                                                                               

https://youtu.be/X4Czjscd3Qk
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw
https://youtu.be/ToeaHKxqKWA


 

HALLOWEEN SYMBOLS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

COUNT AND MATCH THE GHOSTS.  

 

 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 


