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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 orientação. 

 

HOJE teremos 2 (DOIS) encontros: 

 

Encontro com a professora (cada turma em seu próprio horário) 

Encontro com CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - TRUPE FABULINHAS, às 15h. 

 

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.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

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

  

Atividade: Confecção do Visconde de Sabugosa  
 

Dever de casa: Visconde de Sabugosa   
 

Material necessário:  

✓ Folha com molde do Visconde 

✓ Lápis de cor ou giz de cera    

✓ Tesoura (Uso sob supervisão) 

✓ Cola branca (Uso sob supervisão) 
 

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 Pica-Pau 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.  

Exploraremos o personagem Visconde de Sabugosa, um boneco feito de 

sabugo de milho, grande sábio e filósofo, cuja sabedoria obteve através dos livros 

da estante da biblioteca de Dona Benta. Ele vive entre os livros, pesquisando e 

estudando sobre vários assuntos ou fica em seu laboratório, onde dá margem à 

sua criatividade para construir invenções. 
 

Objetivo: 
 

✓ Desenvolver coordenação motora em atividades que envolvam movimentos 
finos de recorte e colagem; 

✓ Conhecer mais sobre o personagem Visconde de Sabugosa; 

✓ Identificar as características do personagem; 

✓ Estimular a fantasia e a imaginação através de atividades; 
✓ Desenvolver o hábito e o prazer pela leitura. 

 

Desenvolvimento:  

Agora assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/qKvHzVa2CZ0 

 

Depois de assistir ao vídeo, separe o material para juntos confeccionarmos o 

Visconde durante o nosso encontro on-line (Meet). Vamos nos divertir! 
 

Complementação:  

Vamos reforçar o que aprendemos com a professora hoje? Assista em:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xgz4U1UrgL8  

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

https://youtu.be/qKvHzVa2CZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Xgz4U1UrgL8
https://www.youtube.com/watch?v=xoxmbJHyPqk
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 Vamos conhecer parte de uma história que envolve o personagem  

Visconde de Sabugosa? 

 

“Felizmente o Visconde era um sábio, andava um pouco e parava para 

observar qualquer coisa. Aqui, um inseto novo que ele via pela primeira vez - e 

ficava examinando o bichinho e tomando notas em seu caderno. Depois, uma 

pedrinha qualquer - ou um “mineral”, como ele dizia. E cada vez que parava, 

Emília o alcançava. Ele punha-se de novo a andar, até que nova “curiosidade da 

natureza” o detivesse.”  

LOBATO, José Bento Monteiro. A chave do tamanho. São Paulo, Brasiliense, 1957. 

 

 

“Os professores estranharam ser o Visconde um simples sabugo de milho, 

e duvidaram da sua ciência. Mas diante das experiências que o Visconde fazia, 

convenceram-se de que realmente estavam diante de um sábio. E quando 

souberam que o Visconde havia nascido no milharal de Dona Benta, admiraram-

se. Um professor de grande autoridade científica tomou a palavra e disse: __meus 

sinceros parabéns, minha senhora. Sou o professor de Agricultura desta 

universidade e, apesar de conhecer todas as espécies de milho que existem no 

mundo, jamais tive conhecimento de nenhuma que produzisse sabugos falantes 

e sábios. Meus sinceríssimos parabéns!”  

LOBATO, José Bento Monteiro. Geografia de Dona Benta. São Paulo, 

Brasiliense, 1957. 

 



1º   
 
 
 
 

 

08/10/20 

1º PERÍODO 
 

“O Visconde de Sabugosa estava se tornando cada vez mais científico e 

respeitado no Sítio do Picapau Amarelo, menos por tia Nastácia, a única que 

duvidava da ‘ciencinha’ dele.  

_ Isso de palavras bonitas não adianta! – ela exclamava. Eu queria que o 

Visconde fizesse com a tal ciência dele alguma coisa útil, de comer ou usar. Mas 

não sai nada. 

Emília tomou as dores do sabugo científico. 

É que ele faz "ciência pura" e não "ciência aplicada". Mas se o visconde quiser, 

aplica a sua ‘ciencinha’ pura e até jabuticaba sem caroço é capaz de conseguir. 

Tia Nastácia deu uma risada gostosa. 

_ Jabuticaba sem caroço? Eu queria ver!  

O Visconde de Sabugosa empolga-se tanto com os seus novos 

experimentos de botânica que não demora muito e começam a surgir os primeiros 

resultados. Ele foi desafiado por Tia Nastácia, que o acusava de não criar nada 

de útil. Foi aí que ele investiu seus dias e sua energia em fazer ciência aplicada, 

o que resultou em um novo pomar.  

De repente, Visconde começa a criar jabuticabas sem caroço e frutas antes 

não comestíveis, tornam-se deliciosas. Visconde decide transformar todas as 

frutas do mato em frutas de mesa, para mostrar que a ciência dele tinha razões 

para existir e que ele não ficava em vão no laboratório.”  

 

LOBATO, Monteiro. A Ciência do Visconde. Arquivo Cedae/Unicamp. Código Mlb 4.1.000 

34/Caixa 12. 

 



         MOLDE PARA SER USADO DURANTE A AULA ON-LINE DO DIA 08/10 (QUINTA) 

VISCONDE DE SABUGOSA 
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➢ O PERSONAGEM VISCONDE DE SABUGOSA É FEITO DE 
QUAL MATERIAL? PINTE-O. 

       
 

 

➢ ESCREVA O NUMERAL CORRESPONDENTE À QUANTIDADE 
DE OBJETOS EM CADA GRUPO. 

 
      
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

                       

NOME: ________________________________________________ 

MINHA TAREFA Colégio Equipe  

Educação Infantil 

1º Período 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

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 2 

Teacher Luísa 

Hello!!  

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

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

Preschool 2 – 08 – 10 - 2020: https://youtu.be/8g2Hd9inadM  

 

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), ghost (fantasma), spider (aranha) and skeleton 

(esqueleto). 

6) Watch the video – The Skeleton Dance: https://youtu.be/Pbl4BNkAq_U  

7) Review Parts of the body (Revisão partes do corpo) – Foot (pé), leg (perna), arms (braços) and 

hands (mãos).  

ACTIVITIES 

Arquivar as atividades na pasta de inglês. 

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

2) Folha 2 – Skeleton Puzzle – Monte o quebra-cabeça do esqueleto. (Folha para montar e colar). 

3) Folha 3 – Skeleton Puzzle – Folha para recortar as peças do quebra-cabeça. 

 

                                                                               

https://youtu.be/8g2Hd9inadM
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw
https://youtu.be/Pbl4BNkAq_U


 

HALLOWEEN SYMBOLS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

SKELETON PUZZLE. 

 

 

 

NAME:__________________________________________ 

  Colégio Equipe  

Educação Infantil 

INGLÊS  
Teacher Luísa 

 



 

RECORTAR AS PEÇAS DO QUEBRA-CABEÇA E COLAR NA PÁGINA ANTERIOR. 

 

 


