
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professores: Alexandre, Dinair, Maria do Carmo, 
Noeli, Cláudia, Cristiana, Eliane e Milene 

 
Data: 26/04/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Estamos iniciando a semana do Livro, e para começar vamos apresentar a história do “Sitio do Pica 

Pau Amarelo”, uma história criada por um brasileiro chamado Monteiro Lobato. Entre muitas 

histórias infantis, ele criou o “Sitio do Pica Pau Amarelo”.  

Assista ao vídeo que apresenta brevemente os personagens do sítio e em seguida, pergunte ao 

(a) seu (sua) filho (a) qual o personagem que ele mais gostou e por quê? Pergunte também qual o 

personagem que ele (a) menos gostou e por quê? Onde eles moram?  

Não esqueçam de compartilhar conosco as respostas da criança e se apreciaram o vídeo. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

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

 

 

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


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 08 

Professores: Caroline F, Eliana, Elaine, Ilma, 
Carolina Q, Gilmar, Reinaldo e Silvia 

 
Data: 26/04/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campos de Experiência: Eu, o Outro e Nós. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO LIVRO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

No dia 18 de abril e comemorado o dia do livro em homenagem ao aniversário de Monteiro Lobato, grande escritor 

brasileiro na literatura infantil do pais, Monteiro Lobato, nasceu em Taubaté. Ele criou uma identidade na literatura 

infantil ligando vários elementos da literatura universal, costumes do povo do interior e lendas de nosso folclore como 

a mitologia grega. Criou personagens memoráveis do Sítio, como a Dona Benta a vó dos primos Pedrinho e Narizinho 

que adora contar história para seus netos e levando os ao mundo da imaginação e dona do Sítio do Pica-Pau Amarelo. 

Narizinho e apelido seu nariz arrebitado Pedrinho é o primo querido de Narizinho. Menino educado na cidade tem um 

grande coração Emília a boneca de pano, traquina e irreverente, criada por Tia Anastácia, tem os olhos de retrós preto 

e sobrancelhas levantadas. Tio Barnabé é um caboclo da roça que mora em uma das propriedades do sítio e ajuda 

Dona Benta cuidando, adora um cachimbo e é um sábio no que diz respeito aos segredos da floresta, do folclore e as 

superstições. Saci Pererê que tem uma perna só, usa cachimbo gorro vermelho e faz muitas travessuras. Um boneco 

feito de sabugo de milho, com cartola na cabeça e um sinal de coroa na testa, o verdadeiro sábio do sítio que de tanto 

estuda. Cuca, uma bruxa velha com cara de jacaré e garras nos dedos. Monteiro deixou claro a importância da leitura 

para o despertar desse mundo mágico e o imaginário infantil. Tanto que todos os personagens do Sítio adoravam ficar 

em volta da Dona Benta para ouvir suas histórias.  

Hoje então, vamos propor que cada criança monte um livro com fotografias do nascimento até 

agora e comentar sobre o seu desenvolvimento com o responsável. Primeiramente, assistam ao 

vídeo “dia nacional do livro”, sem seguida utilizando as folhas que vocês tenham disponíveis em 

casa, fotos que tenham da criança desde o nascimento até o momento atual e vocês podem enfeitar 

com adesivos, recortes, e desenhos realizados pela criança e vocês também podem ajudar. 

Compartilhem conosco, com certeza ficará lindo e repleto de belas recordações. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CTP8IF4739k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CTP8IF4739k

