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                  ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 
 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 26/08/2020 

Título da Atividade: Visconde de Sabugosa. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02). 

 

Resumo: 
Nas histórias de Monteiro Lobato sobre o Sítio do Picapau Amarelo, o Visconde de Sabugosa é 

muito culto e representa os intelectuais. Sendo um sabugo de milho vivo e falante, o Visconde é 

o personagem mais sábio da história, conhecimento esse que conseguiu ao ler os livros de dona 

Benta. 

Por isso hoje iremos disponiilizar livros para as criança resalizem o manuseio e em seguida 

teremos um momento de contação de histórias.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• Livros 

 

Espaços: 

Como a atividade de hoje na primeira parte trata-se de leitura, proponho que ela seja realizada 

em um lugar mais reservado e com poucas distrações, para que a criança não perca o foco.   

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

É importante perecber qual livro a criança gosta mais, para que o momento da leitura seja 

com livro que ela tenha escolhido. Observe como será a reação da criança no momento da 

leitura, caso ela não consiga manter-se atenta ao o que está sendo passado, altere a vós, 

interpretando a história com mais intensidade.  

 

O que fazer durante? 

Primeiramente que ela manuseie os livros livrimente, para assim através da exploração ela 

possa fazer suas descobertas.  

Após este momento, converse com a criança, para saber qual foi o livro que ela mais 

gostou, caso a escolha não seja transmitida de forma nítida, escolha uma história curta e 

com palavras faceis de serem entendidas.  

Caso não tenhas livros específicos de histórias em casa, pode ser de algum matera didático 

antigo, ou até mesmo resvitas, neste caso a história pode ser improvsada, de acordo com as 

imagens que forem aparecendo.   

 

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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