
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Mariza, Marisa e Vanessa. 

 
Data: 26/04/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campos de Experiência: Escuta, fala pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA – SEMANA DO LIVRO 

 
Estratégia de aprendizagem: 

Esta semana será muito divertida! Apresentaremos autores e suas obras e também envolveremos as 

crianças no mundo da leitura. Comemora-se, no dia 18 de abril o dia Nacional do Livro infantil, a existência 

dessa data é um reconhecimento à importância da literatura voltada às crianças e também para homenagear 

o escritor Monteiro Lobato que é considerado um dos mais importantes escritores da literatura infantil 

brasileira. Já ouviram falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato deu a vida a personagens 

inesquecíveis, como Emília, Dona Benta, Tia Nastácia, Tio Barnabé, Narizinho, Pedrinho, Visconde de 

Sabugosa, Rabicó, entre outros do folclore nacional e da mitologia grega. 

Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Assistam primeiro ao vídeo “Monteiro Lobato” para 

conhecer sobre esta obra maravilhosa de Monteiro Lobato. E depois, assistam ao segundo vídeo sobre a 

apresentação dos personagens do Sítio do Pica-Pau amarelo. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles? 

 

Segue o link para acessar ao 1º vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr4R58qFVpQ 

Segue o link para acessar ao 2º vídeo: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr4R58qFVpQ
https://www.youtube.com/watch?v=NpwzDjwcwxI


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, KENIA E 
SARAH.  

 
Data: 26/04/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

Estratégia de aprendizagem: 

Chame a criança e realize uma conversa explicando para ela que essa semana é muito importante, 

pois é a semana do livro. Assistam juntos ao vídeo “APRESENTAÇÃO DOS PERSONAGENS DO 

SÍTIO DO PICAPAU AMARELO” que explica sobre os personagens sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 

seguida pergunte para a criança qual o personagem ela mais gostou? E porquê? Não esqueça de 

compartilhar conosco a resposta dela. 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZttvYNcKF0&t=36s  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZttvYNcKF0&t=36s

