
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 7 

Professor: Edna, Inis, Maria, Regiane, Sirlei e Tânia Data:20 /04/2021 Turma: BIIA 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. Traços, sons, cores e formas. 
 

Temática: “Semana do livro e Monteiro Lobato” 

20 de Abril -Terça-Feira 

2ªAtividade: Brincando no Sítio 

  

Brincar de faz de conta é muito divertido, e estimula a imaginação e a fantasia, o aluno aprende 

muito de si e do mundo a sua volta. 

A atividade será, “Brincando no Sítio”, o responsável irá criar um cenário do Sítio do Picapau 

Amarelo, com objetos que tenha em casa como bichinhos de pelúcias, brinquedos, cavalo, porco, 

ovelha, vaca, pato e galinha que representarão os animais do sítio. Se possível realizar a atividade 

ao ar livre no quintal, para que criança tenha contato com o meio ambiente, se for vontade da 

criança se caracterizar como um dos personagens a brincadeira ficará mais divertida!!! Criar o 

cenário com os personagens principais do sítio, que irão interagir com a criança e serão utilizados 

como fantoches para conversarem sobre a natureza, árvores, pássaros, borboletas entre 

outros...Após brincarem conduza a criança para outro ambiente mais tranquilo e juntamente com 

ela confeccionem um lindo cartaz da Emília, usando a criatividade e os materiais que tiverem em 

casa. Deixe a criança primeiramente manusear os materiais, sempre a supervisionando. Fale que 

a Emília foi feita pela tia Anastácia e que ela foi confeccionada de retalhos, muito amor e carinho. 

Então vamos iniciar? 

Algumas brincadeiras são muito divertidas, como:  pega-pega e esconde-esconde, são as 

brincadeiras preferidas das crianças do sítio Pedrinho, Narizinho e Emília, vamos brincar também? 

Boa atividade! 

Recursos: Brinquedos em gerais, pelúcias, emborrachados, roupas entre outros. 

 

 



 
A Confecção do Cartaz da Emília estimula a percepção visual, coordenação motora, concentração, 

criatividade e a compreensão do tema abordado.  

Emília é uma das personagens criadas por Monteiro Lobato, ela é uma boneca de pano muito 

sapeca, tagarela e bem colorida. 

  

Vamos confeccionar o cartaz da Emília? 

✓ Recursos: Materiais disponíveis que tenham em casa (revista, jornal, papeis variados, 

retalho de tecido, tinta, fita pincei, barbante, canetinha, cola etc.    

 

 

 

A Confecção do Cartaz da Emília estimula a percepção visual, 

coordenação motora, concentração, criatividade e a 

compreensão do tema abordado.  

Emília é uma das personagens criadas por Monteiro Lobato, 

ela é uma boneca de pano muito sapeca, tagarela e bem 

colorida. 

 

Vamos confeccionar o cartaz da Emília? 

 

Recurso:   Materiais disponíveis que tenham em casa 

(Revista, jornal, papeis variados, retalho de tecido, tinta, 

pincel, canetinha, sulfite, cola, etc.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


