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Segunda-feira, 19 de abril de 2021. 

Queridos responsáveis! 

Durante esta semana, iremos trabalhar com o tema “Semana do livro infantil”. 

O livro é o meio para crescermos na sabedoria e também para despertarmos o 

nosso conhecimento de mundo. Ontem, dia 18 de abril, foi comemorado o dia 

Nacional do Livro Infantil, é a data de nascimento de um dos principais 

escritores da literatura infantil do Brasil, Monteiro Lobato. Ele criou aventuras 

com figuras do folclore brasileiro, recuperando as lendas do folclore nacional. 

Hoje, trabalharemos com um dos clássicos, de Monteiro Lobato, “O Sítio do 

Pica pau Amarelo”, em episódio de desenho animado. 



 

Fonte: obras de monteiro lobato - Bing images 

1º momento: 

Assistiremos a história, em formato de desenho animado, do Sítio do Pica-pau 

– Monteiro Lobato. 

Vídeo: MONTEIRO LOBATO / SITIO DO PICAPAU AMARELO NOVOS 

DESENHOS / MONTEIRO - YouTube 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QJMHBKlv&id=F35329DA32FC656E52F047EE6145ACEAAC16DAE0&thid=OIP.QJMHBKlvZakG8gFGwo61bgAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-Am8ZTjxXJnA%2fWtP-Ox0FpTI%2fAAAAAAAAk4Y%2fk4Apph0QcPgmBT0eLaVvvb4y6n8SaVYSwCLcBGAs%2fs1600%2f8ed38b13c415a2cc0d73dc7602c92fd1.jpg&exph=400&expw=400&q=obras+de+monteiro+lobato&simid=607997013603189888&ck=08A1B00B5D78C96289DF45C6673F666D&selectedIndex=490&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.youtube.com/watch?v=WjEIqigJIKw
https://www.youtube.com/watch?v=WjEIqigJIKw


 

Após o vídeo, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1. Quais os nomes das personagens que aparecem na história? 

2. A história aconteceu em que lugar, no campo (sítio) ou na cidade? 

3. Quem foi que transformou o Pedrinho, Emília, Narizinho, Tia Anastácia e 

vovó Benta em galinhas? 

4. Para salvar seus amigos, do feitiço da bruxa, o Visconde resolveu criar 

uma porção mágica para voltá-los como era antes. Ele conseguiu? 

 

2º Momento: 

Agora, sugira para a criança desenhar, em uma folha, uma das personagens 

da história que ela mais gostou. Deixe-a expressar a imaginação e criatividade.  

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 

vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco pela 

página do facebook “Educ@ Ribeirão” 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 


