
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/04/2021 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 

que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 

ROTINA DIÁRIA: 

• A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 

do primeiro sobrenome); 

• Fará a leitura das letras do seu primeiro nome, no alfabeto; 

• Fará leitura dos numerais na ordem contrária. 

 

Em abril, há três dias em que se comemora o Dia do Livro: 

• O Dia Internacional do Livro Infantil é comemorado anualmente em 2 de abril: Esta 

data é destinada ao incentivo e conscientização da importância desde gênero literário para 

a formação de novos leitores. 

• O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado anualmente em 18 de abril: Esta data 

também é conhecida como Dia de Monteiro Lobato, considerado um dos mais 

importantes escritores da literatura brasileira. 

• O Dia Mundial do Livro, ou simplesmente o Dia do Livro, é comemorado anualmente 

em 23 de abril: Além de homenagear várias obras literárias e seus autores, o Dia do Livro 

também busca conscientizar as pessoas sobre os prazeres da leitura. 

 

 

 

         

 

PEDRINHO 



 

Conversa inicial: comente com a criança que em 18 de Abril nasceu MONTEIRO LOBATO, 

lembrado muitas vezes somente como escritor de livros infantis, teve papel histórico também em 

outros setores, como na busca por petróleo em terras brasileiras. Seus personagens mais famosos 

são da obra: O Sítio do Picapau Amarelo, que posteriormente virou uma série de TV. Outras obras 

infantis de destaque de Monteiro Lobato são Reinações de Narizinho e Caçadas de Pedrinho. 

Leitura de um trecho do livro Reinações de Narizinho. 

 

NUMA CASINHA BRANCA, lá no Sítio do Picapau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. 

Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao 

colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: 

– Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto… 

Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais 

encantadora das netas – Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. 

 

ATIVIDADE 

Fale com a criança que a Dona Benta está precisando de ajuda para saber quantos tipos de cada 

botões ela tem na cesta de costura. A criança desenhará os botões em forma de triângulos, círculos 

e quadrados, registrando a quantidade de cada conjunto de botões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objetivos: valorizar o livro como fonte de entretenimento e conhecimento, desenvolver a 

percepção das formas geométricas, e relacionar quantidades. 


