
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 20/04/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO.  

 
 

2ª Atividade da semana – Música de Gilberto Gil - Sitio do Picapau Amarelo– Monteiro 
Lobato e Fabula – A corrida dos sapinhos – Monteiro Lobato 

 

Objetivo: A dança desperta na criança sentimentos e emoções que auxiliam na integração social 
proporcionando vivência, construindo conceitos de ideias sobre o movimento e suas ações. A 
contação de histórias e fábulas da Literatura Brasileira incentivam a leitura e o gosto pelos 
autores e livros da cultura nacional. 
 

Como fazer: Organize um lugar da casa com espaço e, com a criança, ouçam a música do Sitio 

do Picapau Amarelo https://youtu.be/i9RbBcDTRAI e junto com a criança, de mãos dadas ou no 

colo, dancem ao ritmo da música explorando os espaços se divertindo ao som da história mais 

divertida da infância das crianças. Após se divertirem dançando e movimentando as partes do 

corpo, escolha um lugar aconchegante e confortável da casa, coloque um tapete e algumas 

almofadas, sente-se com a criança e assistam ao vídeo da fábula “A corrida dos sapinhos”. 

Depois de assistirem ao vídeo a convide para fazer o sapinho junto com você, siga as orientações 

da imagem e divirtam-se com o sapinho de origami que pula.  

 

 

https://youtu.be/i9RbBcDTRAI


 
 

 

 

 

Link do vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=hHVEVh2aDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHVEVh2aDUA


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 7 

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

Data:20/04/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas e Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

TEMA – MONTEIRO LOBATO 

2ª ATIVIDADE – Leitura de imagens e Livros São Nossos Amigos. 

 

VÍDEO - Semana do livro.  

Essa atividade proporciona a criança conhecimento do mundo ao seu entorno através de 

imagens, formas e cores, desenvolve diversas habilidades entre elas a atenção, memorização e 

percepção visual. 

DESENVOLVIMENTO DA  1ª ATIVIDADE: 

Em um lugar aconchegante assista o vídeo com a criança quantas vezes quiser, enquanto assisti 

o vídeo acompanhe a canção batendo palmas no ritmo da música, em seguida escolha um dos 

livros da atividade do dia anterior e realize uma leitura interativa, apontando e nomeando cores, 

animais, objetos, formas, elementos da natureza, ou seja, as imagens contidas no livro e deixe 

que a criança aponte também as imagens que chamou sua atenção. Se possível ela pode repetir 

o nome das figuras nomeadas pelo adulto. 

 Link do vídeo: https://youtu.be/ZKbFEPwEJd4 

 

                     

 

A segunda atividade tem como objetivo estimular e despertar nacriança o  interesse por livros, 

sendo  uma forma de cuidado, atenção e carinho, uma importante atitude que contribui para 

fomentar o hábito da leitura na criança. 

https://youtu.be/ZKbFEPwEJd4


 
 

Desenvolvimento da 2ª Atividade: Em um lugar tranquilo e aconchegante assista o vídeo da  

música " Livros  Nossos  Amigos," Chamando atenção  para as cores,  incentive a bater 

palminhas, logo após converse com a criança sobre a importância e os cuidados  que devemos 

ter ao manusear nossos  amigos livros. 

Depois leia uma historinha para criança, gesticulando, mudando o tom da voz e com expressões 

faciais, chamando a atenção da criança.  

 

Fonte de pesquisa e link para acessar o vídeo " Livros  Nossos  Amigos": 

https://youtu.be/CdNtqWZsz74 

 

 
       

 

 

 

                                                        

https://youtu.be/CdNtqWZsz74

