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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

SEMANA ESPECIAL – FEIRA DO LIVRO  
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Professora: Letícia  

 
 

Atividade: Contação de história  
 
Livro: Sem rumo pelo mundo, Catarina e o urso 
 
Material necessário: 

✓ Folha de atividade 
✓ Tinta guache  
✓ Pincel 

 
Justificativa:  

A leitura, entre tantas coisas, possibilita a interação com o meio 
ambiente, facilitando muito o processo de compreensão do mundo que nos 
cerca. Sendo assim, é interessante inserir os livros na vida das crianças desde 
os primeiros anos de vida. Nesse sentido, a escola cumpre um papel 
fundamental, pois, é nela que as crianças passam boa parte da infância. Além 
disso, o hábito de ler é crucial no desenvolvimento da linguagem escrita e 
linguagem oral. 

  

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/IDmO121H2hw 
 
Objetivos: 
✓ Valorizar os momentos da leitura, entendendo que é o melhor caminho 

para despertar nosso conhecimento de mundo. 
✓ Despertar o interesse pela leitura, fortalecendo o hábito nos estudantes 

e formando leitores no ambiente escolar; 
✓ Desenvolver habilidades de pesquisa oral e escrita; 
✓ Instigar a curiosidade dos alunos. 
✓ Diferenciar os tipos de texto; 
✓ Conhecer autores e suas obras; 
✓ Enriquecer o vocabulário; 
✓ Estimular a imaginação e a criatividade; 
✓ Desenvolver a linguagem oral e escrita. 
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Desenvolvimento: 

Após escutar a história “Sem rumo pelo mundo, Catarina e o urso”, 
contada pela professora, vamos para a nossa atividade do dia? 

 
Qual parte da história você mais gostou? 

➢ Após escolher a sua parte preferida da história, acesse o link: 
https://www.colegioequipejf.com.br/site/uploads/arquivos_conteudo
_aluno/3221/1597119828Q5zfsdv2.pdf e tenha acesso a história 
contada pela professora.  

➢ Encontre no pdf a página referente a sua parte preferida do livro e 
faça uma releitura dela. Use tinta guache, pincel, sua criatividade e 
imaginação. Sua pintura ficará linda! 
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RELEITURA DO LIVRO 

“SEM RUMO PELO MUNDO, CATARINA E O URSO” 

NOME: ________________________________________________________ 




