
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“SEMANA DO LIVRO” 

 

Se você já reserva 

ao menos 15 

minutos da sua 

noite para ler com 

seu filho antes de 

colocá-lo para 

dormir, pode até imaginar 

que está somente 

cuidando de sua relação 

com o pequeno. Mas a 

leitura na educação infantil 

é um importante hábito a 

ser desenvolvido, porque 

gera grandes benefícios 

no desenvolvimento do 

indivíduo. 

Estimular o interesse por livros é, além de uma forma de cuidado, atenção e carinho, uma 

importante atitude que contribui para fomentar o hábito da leitura na criança. Como lembra 

a frase do romancista André Maurois, “a leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o 

livro fala e a alma responde”. Permitir que tais sensações façam parte da vida dos filhos é 

essencial! ” (...) 

 

 

 

Trecho de texto retirado de <https://novosalunos.com.br/entenda-a-importancia-da-leitura-para-o-desenvolvimento-da-

crianca> acesso em 03/04/21. Imagem retirada de < https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Livros/noticia/2019/10/12-

livros-infantis-para-ler-com-os-filhos.html> acesso em 03/04/21. 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 19/04 a 23/04/2021 

SEMANA: 
7 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; O EU, O OUTRO E O NÓS. ” 
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ATIVIDADE: dia 18 de abril - “Dia Nacional do Livro Infantil”.  

Objetivo: estimular oralidade e expressão de pensamentos. 

 

É a data de nascimento de um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil, 

Monteiro Lobato! Ele criou aventuras com figuras bem brasileiras, recuperou os costumes e 

lendas do folclore nacional. E não parou por aí, misturou todos eles com elementos da 

literatura universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema. Ler um livro de 

Monteiro Lobato ou qualquer outro é entrar em um mundo novo e explorá-lo! Pois é, o livro 

é mágico por isso, nos permite viajar para lugares inacreditáveis e não queremos mais 

parar.  

Hoje vamos conhecer uma das personagens mais conhecidas do "Sítio do Pica-pau 

Amarelo". Acesse o link para realizar a leitura do livro "Emília, a boneca que virou gente": 

 https://youtu.be/C0RezMD7shs 

Agora, quero ver você responder as seguintes perguntas: 

• do que é feita a boneca Emília? 

• onde ela mora? 

• quem fez a Emília? 

• quem é a dona dela? 

• qual é o sabor de sorvete preferido dela? 

 

RECURSO:  

Aparelho com acesso à rede de internet computador, celular, tablets, etc. 

https://youtu.be/C0RezMD7shs

