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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). 

 

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 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

  

Atividade 1: Contação de história – fábula 

 

Fábula: A cigarra e a formiga 

 

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 destaca-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. 

A fábula de Monteiro Lobato “A Cigarra e a Formiga”, é uma lição simples 

e direta sobre a importância e o valor do trabalho. Se preparar e pensar no 

amanhã é importante. A formiga é prudente, guarda o que precisa para que não 

venha lhe faltar. 
 

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/G35TO5-uJlU 

 

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

- Observe os nomes dos animais e circule a letra inicial de cada um; 

- Fique atento ao som das palavras e ligue cada animal à sua letra inicial. 

 

https://youtu.be/G35TO5-uJlU
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Complementação:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE 

 

 

 

 

                   A CIGARRA E A FORMIGA 

 

 

 
 

Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se 

preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que carregava uma folha 

pesada, perguntou: 

- Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para gente aproveitar! 

O verão é para gente se divertir! 

- Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso 

trabalhar agora para guardar comida para o inverno. 

Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o 

bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de 

novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha. 

A cigarra então aconselhou: 

- Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, 

vamos cantar! Vamos dançar! 

A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e 

ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. Mas, no dia seguinte, 

apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou 

que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. 

A rainha das formigas falou então para a cigarra: 

- Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra! Vai passar 

fome e frio. 

A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou: 

- Hum!! O inverno ainda está longe, querida! Para cigarra, o que importava era 

aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um 

abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. 

Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo 

gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a 

porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. 

Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. 

Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: 

- No mundo das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra 

o seu dever: toque e cante para nós. Para cigarra e paras formigas, aquele foi o inverno 

mais feliz das suas vidas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_UdOh8gGruE
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ATIVIDADE RELACIONADA À FÁBULA “A CIGARRA E A FORMIGA” 

 
✓ OBSERVE OS NOMES DOS ANIMAIS ABAIXO E CIRCULE A LETRA 

 

 INICIAL DE CADA UM: 
 

                            
 
 

✓ OUTROS ANIMAIS TAMBÉM TÊM NOMES QUE COMEÇAM COM AS 
MESMAS LETRAS DA CIGARRA E DA FORMIGA! FIQUE ATENTO 
AO SOM DAS PALAVRAS E LIGUE CADA ANIMAL À SUA LETRA 
INICIAL: 

 

 
  
 
  

 
 
                  

 

 

 

 

 

                                

                                                                                       

NOME: ________________________________________________________ 

C I G A R R A 

F O R M I G A 

C F 
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LINGUAGEM 
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       Atividade 2: As consoantes – N 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever    

✓ Lápis de cor ou giz de cera 
 

Justificativa:  

O espaço escolar busca oferecer estímulos para o contínuo 

desenvolvimento da criança. Ao proporcionar experiências concretas de 

aprendizagem da língua escrita, facilita-se o desenvolvimento gradativo de suas 

capacidades de comunicação e expressão.  

Para fecharmos nossa Semana Literária, vamos homenagear duas 

personagens de grande importância no Sítio do Picapau Amarelo. Tia Nastácia, 

que é muito amorosa, carinhosa e adora contar histórias; e Narizinho, sempre 

bondosa e cheia de imaginação, é apaixonada pela natureza e pelos animais, 

representando a bondade e a mente criativa das crianças. 
 

       Objetivo:  

✓ Ampliar o vocabulário e desenvolver a oralidade;  

✓ Reconhecer as consoantes;  

✓ Possibilitar o conhecimento do nome e do som das consoantes;  

✓ Estimular a coordenação motora fina no traçado das letras;  

✓ Perceber a importância das consoantes para formar palavras; 

✓ Identificar a consoante N nos nomes de Tia Nastácia e de Narizinho. 
 

   Desenvolvimento:  

Hoje trabalhamos mais uma CONSOANTE.  

As consoantes são letrinhas muito importantes para a formação das 

palavras. Antes de fazer sua atividade, assista aos vídeos disponíveis em:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=7IS4sDgThkM 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Io16e8yROCE 

 

Agora que você já conheceu a letra N, na folha de atividade, faça o que se 

pede com atenção: 

1. Treine a escrita da letra N; 

2. Circule os objetos cujos nomes começam com a consoante N. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IS4sDgThkM
https://www.youtube.com/watch?v=Io16e8yROCE
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           NASTÁCIA                                          NARIZINHO 
 
A CONSOANTE N INICIA O NOME DA TIA NASTÁCIA E DA NARIZINHO, 

PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO. 
 

 

➢ VAMOS TREINAR A ESCRITA DESSA LETRA? 
 

 

N 
 

      

 
➢ CIRCULE OS OBJETOS CUJOS NOMES COMEÇAM COM A 

CONSOANTE N. 
 

                   

 
   NOVELO                       MESA                       MALA                        NINHO 

NOME: ________________________________________________________ 

 

  

 


