
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/09/2020 SEMANA: 06 

PROFESSOR: Cleonice, Cleuza, Elaine, Elia, Maria Francisca, 
Marta, Teresinha e Vilma. 

TURMA: Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Escuta, fala, pensamento e imaginação” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF06) 

Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

 

 

Releitura da obra Chapeuzinho Vermelho de Charles Perrault 

Era uma vez uma linda menininha. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque 
ela sempre usava uma capa vermelha presente de aniversário de sua avó. A vovó de 
Chapeuzinho estava doente, ela pediu a mamãe para ir visita-la, foi com a mamãe pois 
criança não pode andar sozinha é perigoso. Levaram para a vovó uma cesta de frutas, pois 
as frutas são ótimas para nossa saúde. 

No caminho encontraram o Lobo Mau, ele perguntou onde vocês estão indo? 

Vamos levar umas frutas para a vovó, para ela ficar bem forte, disse Chapeuzinho. 

O Lobo Mau que só comia doces e tomava muito refrigerantes estava até fraquinho e com 
dor de dente, não conseguiu acompanha-las o dente doía muito,  

Elas foram cantando pelo caminho. Quando chegaram à casa da vovó, arrumaram a mesa 
e colocaram a cesta de frutas, a vovó comeu a banana e uma maçã e sentiu bem melhor, 
ficou mais fortinha, tomou até um suco de limão. 

Levantou da cama e foi brincar com sua neta Chapeuzinho Vermelho.  

Releitura Teresinha Porto. 

Após ler a história estimule a criança a comer frutas e sucos naturais, principalmente 
trocando pelos doces e refrigerantes. 

Uma estratégia dramatizar a história, sendo a criança uma das personagens que escolher. 

Tempo estimado para realização da atividade: Vinte minutos. 

Assista ao vídeo do Projeto Musicalizar: Alimentação saudável Forte e grandão. 

Link vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=EMdhg_O69Rw&feature=youtu.be 

Link da imagem:https://www.fabrikadefesta.com.br/produto/display-avulso-chapeuzinho-
vermelho-cv1-231848 

Contribuição didática: BRASIL.Base Nacional Comum Curricular. Competências Gerais. 
Educação Infantil. MEC.  
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