
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 7 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani Data: 19/04/2021 Turma: B l A 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 

 

1ª Atividade: VÍDEO- HISTÓRIA- Personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo 

Objetivo: O momento da história é muito divertido para as crianças, desenvolve a fala, a escuta, 

o pensamento e a imaginação. 

Como fazer: Organize para sua criança um ambiente tranquilo e confortável sem ruídos, para 

que não tire atenção. Assistam juntos ao vídeo enfatizando os personagens. Fortaleçam os 

vínculos familiares com este momento. 

 

 

Link do vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=a43nL-RLdug 
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ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 7 

Professor: Patrícia, Elizabeth, Talita, Roseli, Eliana, Vera 
e Elizete. 

Data: 19/04/2021 Turma: BI - B 

Campos de Experiência: “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

 
Tema: Monteiro Lobato 
 
1ª Atividade: Brincando, Cuidando e Engatinhando na Leitura. 
 
Dia 18 de Abril comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil, data de nascimento do escritor 
Monteiro Lobato. Visconde de Sabugosa um dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, feito 
de sabugo de milho, um grande sábio, cuja sabedoria obteve dos livros da estante da biblioteca 
de Dona Benta. A atividade tem como objetivo promover a interação, o cuidado e o 
desenvolvimento socioemocional, por meio da manipulação e exploração de livros. 
 
Material necessário: Almofadas, livros, revistas e gibis. 

Desenvolvimento da atividade:  Pais ou responsáveis em um local arejado e espaçoso forre o 

chão com um tapete ou lençol. Coloque almofadas em círculo e espalhe no chão os livros, 

revistas e o gibis. Deixe sua criança manipulá-los e observar as figuras, sempre com a sua 

participação, e se tiver neste momento um irmãozinho, primo ou amiguinho, convide-os para 

participar e compartilhar desta interação e troca entre eles. Converse com ele (a) mostrando cada 

livro e ensinado que precisamos cuidar. Nesta fase a criança vai querer cheirar, colocar na boca e 

até morder na hora de folhear as páginas, podendo até rasgar algumas folhas. Porém, e nesta 

idade que a interação com livros, revistas e   gibis, são muito importantes para o desenvolvimento 

cognitivo e o letramento dela. Após a interação da criança com os livros, convide a criança para 

guardar o material, incentivando desde cedo o cuidado e a solidariedade ao ajudar a guardá-los. 

 

          


