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MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana foi fantástica. Tivemos nossa MOSTRA LITERÁRIA – 

MONTEIRO LOBATO, com atividades divertidas e encontros on-line especiais. 

Foram momentos incríveis de aprendizado!  

Na próxima semana, estaremos em recesso. Aproveite o tempo para 

descansar e brincar bastante. Já já estaremos juntos novamente (orientações 

específicas no site da escola). 

 

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 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, por favor, 

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 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Contação de história + Artes  

                  Vamos escutar a história de Emília e Narizinho? 

 

Material necessário:  

✓ Folha de atividades 

✓ Pratinho de papelão 

✓ Tinta guache 

✓ Pincel 

✓ 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 Sítio 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: 

Olá! Tudo bem com você? Antes de começar a atividade, assista ao vídeo 

da professora, disponível em: https://youtu.be/BCiVlyZLy5c 

 

No vídeo de hoje Emília e Narizinho contaram diferentes versões para o 

final da história “A Cigarra e a Formiga”. Narizinho acreditava que a formiga era 

boazinha, enquanto a Emília dizia que a formiguinha possuía inveja da cigarra.  

Como dona Benta nos mostrou, ambos os finais são possíveis; pois a 

cigarra poderia ter se preparado para o inverno e a formiga também poderia 

fazer o bem sem esperar nada em troca.  

E você? Concorda com os finais propostos por Emília e Narizinho?   

Agora é a sua vez!  

 

1. Em um pratinho de papelão pinte a parte da história que você mais 

gostou.  

https://youtu.be/BCiVlyZLy5c
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2. Em seguida, cole a sua pintura na folha de atividade. Use a sua 

imaginação para fazer uma pintura linda, tudo bem? 

 

Complementação: 

Para complementar a nossa atividade e concluir a nossa semana literária, 

assista ao vídeo com o primeiro episódio “Viagem ao país das fabulas”, 

apresentado em 2001. Espero que goste. Beijinhos e até a próxima!  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B_gFd8z4oPQ 

 

Imagem modelo: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_gFd8z4oPQ


             
 
 

 
 

SEMANA LITERÁRIA: CONHECENDO PERSONAGENS DE MONTEIRO LOBATO 

PINTE EM UM PRATINHO DE PAPELÃO A PARTE DA HISTÓRIA DE MONTEIRO LOBATO QUE VOCÊ 

MAIS GOSTOU. EM SEGUIDA, COLE A SUA PINTURA ABAIXO. 

 

  

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 


