
    

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA  

Nome do aluno:   Semana: 07 

Professoras: Adriana de Moura M. Mathias, Luciana L. 
da Rocha Souza, Thaisa Luciana Gonçalves, Thainã 
Santos Melo. 

Data:  19/04/2021 Turma: Maternal   

Campos Experiência: O Eu, o Outro e o Nós 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

Objetivos de Aprendizagem: (EI02EO04)  

Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

(EI02EF04)  

Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

 

Oi Turminha do maternal! 

Tudo bem com vocês? 

 

Nesta  semana iremos comemorar  a Semana do Livro. 

 A leitura é muito importante e  nos leva  a mundos 

desconhecidos, a descobrir  coisas novas e antigas, a conhecer 

pessoas, lugares,a ser super herói e vilão... 

Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro muito conhecido, um 

dos primeiros autores, da literatura infantil de nosso país e de 

toda América Latina e escreveu vários livros. Entre suas obras:  O Sitio do Pica Pau Amarelo, 

um livro dedicado às crianças. 

Monteiro Lobato imaginou seus personagens e deu vida a eles, escreveu muitas histórias e com 

o passar do tempo as histórias foram lidas, contadas, recontadas e também passaram a ser 

conhecidas pela série infantil e pelos desenhos. 



Durante a semana iremos conhecer um pouco  sobre do Sítio do Pica Pau Amarelo e seus 

personagens. E vamos finalizar com um receita feita pela tia Anastácia. 

 

 

 

Os personagens do Sítio ganharam vida em uma série de desenho infantil, você poderá assisti-lo 

em: 

 

 

SÍTIO DO PICAPAU AMARELO - PROMO – youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRa29NfODz0 

Muito legal! 

 

 
Agora responda: 
 
Quem será o personagem mais sabido do Sítio? 
 

É o visconde 
Ele é um sabugo de milho muito sabido mesmo! 

Mas, sabe como é..... 
Vida de sabugo de milho não é fácil. 
Ele vive fugindo das galinhas de Dona Benta! 
 
 
 
Vamos desenhar o nosso Visconde utilizando nosso Pezinho? 
 
Pinte a parte de baixo do pezinho de amarelo. 
Coloque sobre uma folha de papel e deixe secar. 
Depois de secar pinte a roupinha e o chapéu. 
Vai ficar lindo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA 

https://www.youtube.com/watch?v=qRa29NfODz0


 

 

 

  

 


