
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

MATERNAL II 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas. 
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça 

gestos, questione e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 
 
 

DATA: 17/04 (Sexta-feira) 
 
Conteúdo do dia: Dia do livro / Dia do índio / Culinária  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIA DO LIVRO / DIA DO ÍNDIO / CULINÁRIA 
Professoras: Yasmin e Vanessa 

 
Atividade: Livro – O TUPI QUE VOCÊ FALA (Cláudio Fragata) 
 
Justificativa:  
O desenvolvimento da leitura deve ser estimulado desde a mais tenra idade e a 
participação da família é de suma importância neste processo, para que a criança 
crie o hábito da leitura.  A leitura é um recurso indispensável na vida de todos, 
principalmente na Educação Infantil. 
Ler é uma delícia! Ainda mais durante a infância, quando um livro é capaz de 
despertar um mundo de possibilidades, explorando a imaginação. A leitura é tão 
importante que há um Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril. 
Em 19 de abril, também há uma data muito especial a ser comemorada: o Dia do 
Índio. Esta é uma data muito explorada entre as crianças, na tentativa de fazê-los 
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, além das 
diferenças culturais, dos diferentes povos. Trabalhar o dia do Índio é resgatar a 
nossa história e nossas raízes.  
Então, por que não trabalharmos esses dois dias de forma interdisciplinar? Será uma 
linda aventura pra nós hoje e convidamos você a vir conosco! 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela leitura diária; 
➢ Estimular a fantasia, a imaginação e a criatividade; 
➢ Reconhecer a linguagem dos índios como nossa também; 
➢ Conhecer um pouco mais dos hábitos, costumes e forma de vida dos índios; 
➢ Conscientizar sobre a importância e o respeito pela contribuição dos índios 

para com a sociedade. 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Para esta atividade, em especial, a presença e ajuda do Papai ou da 
Mamãe é fundamental. 
O livro usado hoje é lindo e traz diversos registros de palavras da nossa língua que 
vieram dos índios pra nós, como herança. 
Da página 12 à página 15, o autor lança uma pergunta ao leitor:  
 

“Sabe que fruta é se falam caju, guaraná 
Pitanga ou maracujá? 

Sabe o significado da palavra abacaxi? 
Então, tudo isso é TUPI.” 

 
De todas essas frutinhas deliciosas, citadas no livro, você tem uma preferida?  
Vá pensando e, enquanto pensa, escolham um lugar confortável, porque agora é 
Hora de história. Vamos tentar achar essas frutinhas nela?  
Assista ao vídeo da professora, disponível em https://youtu.be/xudCAWQwLwI 

https://youtu.be/xudCAWQwLwI


Agora que você já conheceu a história de algumas palavras do TUPI, vamos repetir 
o vídeo? Se você não identificou as frutas na história, fique atento! Essa é sua 
oportunidade! 
 
E então? Você se lembra que na escola conversamos sobre as frutinhas e como elas 
são importantes para termos uma alimentação saudável?  
Que tal prepararmos, em família, um suco delicioso com uma dessas frutinhas 
citadas no livro? Já decidiu qual a sua preferida? 
Para isso, você vai precisar seguir os passos de uma pequena receita, junto com a 
mamãe. Se você tiver uma receita preferida, fique à vontade para colocá-la em 
prática. Mas se precisar de uma boa sugestão, abaixo temos duas ótimas para você! 
Vamos lá? Divirtam-se! 
 
Complementação: 

1) Como estamos falando de frutas, para finalizar nossa linda atividade, ouçam 
a música “A música das frutas”. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4 

 
2) Vídeo com história/música sobre o Tupi – Tu tu tu tupi (Zis) 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vbdCtq3nkO0 
 

 
Sugestões de Sucos: 
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