
  
 
 
 
 

 

09/10/20 

2º PERÍODO 
 

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). 

 

Atenção! 

HOJE temos encontro on-line (cada turma em seu próprio horário) 

         Link enviado para o e-mail cadastrado 

 

Para a realização das atividades, por favor, estejam atentos: 

➢ 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.  

➢ Lembre a criança de escrever seu NOME COMPLETO, 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 com capricho. Oriente sobre a realização, recorte a 

margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

09/10/20 

2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MOSTRA LITERÁRIA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

Atividade 1: Música + Linguagem 

 

Música: Sítio do Picapau Amarelo (Gilberto Gil) 

 
 

Marmelada de banana, bananada de goiaba 
Goiabada de marmelo 

Sítio do Pica-Pau Amarelo 
Sítio do Pica-Pau Amarelo 

Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente 
O sol nascente é tão belo 
Sítio do Pica-Pau Amarelo 
Sítio do Pica-Pau Amarelo 

Rios de prata, pirata 
Vôo sideral na mata, universo paralelo 

Sítio do Pica-Pau Amarelo 
Sítio do Pica-Pau Amarelo 

No país da fantasia 
Num estado de euforia 

Cidade polichinelo 
Sítio do Pica-Pau Amarelo 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever e de cor 
 

 

Justificativa:  

A música é uma linguagem universal e, desde sempre, estamos em 

contato com os sons ao nosso redor. São expressões de vida, energia e 

situações que estejam em contato.   

A iniciação musical na Educação Infantil estimula áreas do cérebro da 

criança que vão beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. É 

imprescindível que seja trabalhada na formação da criança.  
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2º PERÍODO 
 

Com isso escolhemos trabalhar a Música do SÍTIO DO PICAPAU 

AMARELO e conhecer algumas obras de Monteiro Lobato. Lobato significa 

literatura de qualidade, é vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico 

em cultura, em um mundo mágico de personagens que encantam a todos. 

. 

Objetivos: 

✓ Desenvolver a linguagem oral a partir da música do sítio; 

✓ Conhecer Monteiro Lobato, bem como suas obras; 

✓ Estimular a memória e a percepção visual; 

✓ Trabalhar a fantasia e a imaginação através de diversas atividades. 

 

Desenvolvimento:  

Antes de desenvolver sua atividade, assista ao vídeo explicativo da 

professora, disponível em: https://youtu.be/HJITDGwRpRU 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 

1. Circule as palavras que rimam com MARMELADA.  

2. Desenhe o seu doce favorito.  

3. Marque um x na resposta correta.   

4. De acordo com a letra da música, de que são feitos a Emília e o 

Visconde. 

 

Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos 

sugeridos abaixo, disponíveis em:    

1. https://www.youtube.com/watch?v=i9RbBcDTRAI 

2. https://www.youtube.com/watch?v=02TBxQwJ524 

 

 

 

 

https://youtu.be/HJITDGwRpRU
https://www.youtube.com/watch?v=i9RbBcDTRAI
https://www.youtube.com/watch?v=02TBxQwJ524


 COLÉGIO EQUIPE – 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO  

 

 

NOME: __________________________________________________ 
 

             __________________________________________________ 
 

               MÚSICA: SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO 
                                                                                      (Gilberto Gil)    
 

➢ CIRCULE AS PALAVRAS QUE RIMAM COM MARMELADA.  
 
 

     BANANADA – BONECA – GOIABADA – SÍTIO 
  

➢ VOCÊ SABIA QUE AS PALAVRAS BANANADA, GOIABADA E 

MARMELADA SÃO NOMES DE DOCES? 

 

DESENHE O SEU DOCE FAVORITO NO ESPAÇO ABAIXO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ DE ACORDO COM A LETRA DA MÚSICA EMÍLIA É: 

 

(    ) UMA MÁQUINA   

(    ) UMA BONECA DE PANO   

(    ) UM CARRO 

 

 

➢ E O VISCONTE É FEITO DE: 

 

(   ) CIMENTO     

(   ) SABUGO DE MILHO    

(   ) BARRO 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

MOSTRA LITERÁRIA 
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 

 

Atividade 2: Artes / Marcador de Página 

   

      Justificativa: 

  Os marca-páginas possuem a vantagem 

de serem utilizados em diversos lugares: em  

bibliotecas, escolas e universidades, a  

caminho do trabalho, em parques e em  

qualquer outro lugar onde as pessoas leem.  

    Os marcadores nos ajudam a relembrar  
onde paramos a leitura ou ainda ajudam a  
destacar informações importantes. 

 

         

 

VAMOS FAZER UM LINDO MARCADOR? 

 
Material utilizado: 

• Folha colorida. 
• Tesoura (com auxílio de um adulto). 
• Lápis de cor, giz de cera ou cola colorida para pintar e enfeitar como quiser. 

 
 

   Como fazer: 
1. Recorte o molde abaixo e cole numa folha colorida, para que o marcador 

fique firme.  
Obs.: Pode utilizar o próprio molde na folha branca e colorir com giz de cera, lápis 
de cor ou pintar com cola colorida, o que preferir.  
 
       Está pronto o marcador! 
       Use a criatividade para enfeitar como quiser! Capriche!!!! 
  
 
                                               
 
                                            



  
 
 
 
 

    

     

    

    

    

 

  

 

                                                                               
      MOLDE DE MARCADOR – ATIVIDADE DE ARTES (Sexta-feira / 09-10) 
                                    
                                       VISCONDE DE SABUGOSA 

 
 

  


