
Sugestões para explorar a temática – PIQUENIQUE
 

 Diferentemente dos monitoramentos anteriores, não haverá uma obra de literatura específica
e sim, várias sugestões que poderão abordar o tema. As palavras e imagens escolhidas para as
avaliações, estarão relacionadas ao contexto de um piquenique.
      Sendo assim,  é necessário que, ANTES da aplicação das avaliações, cada professor
escolha uma obra relacionada ao tema e realize a exploração do contexto de um piquenique.

Como inspiração  seguem algumas  sugestões  que  podem contribuir  para  o  planejamento
antes e após monitoramento, lembrando que os materiais apresentados devem ser analisados e
adaptados criteriosamente, conforme os níveis em que os estudantes se encontrem, levando em
conta a flexibilização.

Livros

Eles foram unânimes nos dois pontos. Primeiro, que
a  ideia  do  Catapimba  de  fazer  um piquenique  era
genial. E segundo, que a turma do Passa-por-Cima
não participaria. Chegou o dia e foram todos, felizes,
para a represa. Mas a alegria durou pouco. Tinham
levado raquete sem bola, disco sem vitrola, espeto de
churrasco  e  nenhuma  carne.  Então,  apareceu  o
Barriga,  do  Passa-por-Cima,  e  contou  que  a  sua
turma estava fazendo um piquenique ali perto, e eles
tinham bola mas não tinham raquete, tinham discos
mas não tinham vitrola. Os dois grupos se uniram. E
foi uma tarde perfeita.

Conheça  o  Camilo,  um  simpático  leitão,  amigo  de
todo  mundo,  mas  um  grande  comilão!  Gosta  de
comer  bem,  mas  nem tanto  de  trabalhar.  Por  isso
tudo  o  que  come,  ele  prefere  ganhar.  Preguiçoso,
sem dúvida, mas tem um bom coração. É impossível
não amar nosso amigo Camilão! 

O  rato,  o  preá  e  o  serelepe  combinaram  um
piquenique, mas a chuva quer estragar tudo. 
O que fazer quando uma baita chuva cai bem no dia
do piquenique? 



Numa grama bem verdinha, uma toalha de bolinhas
espera…”, Assim começa a saborosa leitura do novo
livro  de  Sonia  Rosa,  uma  das  mais  conhecidas
autoras de livros infantis e juvenis. Com ilustrações
de  Bruna  Assis  Brasil,  O  piquenique  da  Monique
conta a história de uma festa pra lá de animada, com
muita guloseima e alegria da menina Monique e seus
amigos.  Com  rimas  fáceis  e  uma  cadência  muito
conhecida  pelas  crianças  pequenas,  o  livro  agrada
em cheio a turminha do maternal ao pré.

 

Em versos e rimas, os alimentos provocam uns aos
outros, contando as vantagens nutritivas de se comer
verduras, frutas e legumes. 

A  Coleção  Mico  Maneco  oferece  uma  fascinante
aventura: aprender a ler, lendo. São histórias curtas e
imaginativas,  que  apresentam  personagens  bem
brasileiras  e  trazem a  leitura  para  o  cotidiano  das
crianças. 

Conheça Florentina (inteligente e organizada) e seu
amigo Porquinho (pequeno, mas aventureiro) e junte-
se  a  eles  para  preparar  uma  refeição  saborosa  e
nutritiva. Isso se eles conseguirem encontrar maçãs
para fazer seus bolinhos favoritos...



Links de histórias relacionadas ao tema
O Piquenique de Catapimba (texto) - https://pt.slideshare.net/adilsonmottam/texto-o-piquenique-
do-catapimba-ruth-rocha 

O Piquenique de Monique (Contação de História) - https://www.youtube.com/watch?v=RgOa-
Ne3pjU 

Camilão o Comilão - https://www.slideshare.net/marciaalessandrasilva9/camilaocomilaocxalta?
qid=1cb7f247-b244-4ecc-b964-4c8d0e00d1ba&v=&b=&from_search=1 

A Cesta da Dona Maricota (alimentação saudável, receita) 
https://www.slideshare.net/stellasorg/a-cesta-de-dona-maricota-tatiana-belinky

O Sanduíche da Dona Maricota (alimentação saudável, receita)   
https://www.slideshare.net/saojose/o-sanduiche-da-dona-maricota?next_slideshow=1 

Músicas/Coreografias
Dançando no Parquinho: Um piquenique
https://www.youtube.com/watch?v=iGAgnyZ1zXU 

Salada de Frutas – Xuxa
https://www.youtube.com/watch?v=6kdw4cHZgo8 

Atividades e sequências didáticas
O piquenique de Catapimba - http://professorassnota1000.blogspot.com/2016/12/sequencia-
didatica-o-piquenique-do.html 

A Cesta da Dona Maricota - http://professorajuce.blogspot.com/2017/05/plano-de-aula-alimentacao-
saudavel.html 

https://bloguinhovania.blogspot.com/2009/06/dona-maricota.html 

Animações e desenhos
Meu Amigãozão - O Piquenique Perfeito - https://www.youtube.com/watch?v=mPw6p3y0OSc 

Charlie e Lola - O piquenique mais incrível de todo o mundo - 
https://www.youtube.com/watch?v=Pf7yC58Kfno 

Outras sugestões 
Piquenique literário

Separe os livros mais bacanas do seu acervo para levar.  Na hora de expor, vale levar uma
canga ou toalha de piquenique só para eles.

A dica é colocar o acervo todo no chão, à mostra, espalhado de modo que seja acessível e
visível pelas crianças. Se a canga for grande o bastante, deixe um cantinho para crianças e adultos
sentarem e aproveitarem os livros e os momentos.

Se não couber na mesma canga, sem problemas: leve uma só para ser o cantinho de leitura. 
Um dica é não esquecer algumas almofadas, para ficar mais confortável. Tecidos, caixas,

instrumentos musicais, papelão, papel e lápis podem enriquecer a experiência.
(https://blog.brinquebook.com.br/5-dicas-de/5-dicas-de-como-organizar-um-piqueniq  ue-literario/ )

Guia para piquenique sustentável
https://pt.slideshare.net/blognapracinha/guia-piquenique?qid=053e2fce-9fdb-4b53-8f16-
39afd4122bff&v=&b=&from_search=12

Professor!
Que tal fazer um piquenique com a sua turma?
Aproveite para registrar esse momento através de fotos, relatos escritos, vídeos, etc. 
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