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TEMA: ESQUEMA CORPORAL 

ATIVIDADE: HORA DA HISTÓRIA 

Olá famílias! Essa semana iremos propor aos nossos pequenos, atividades lúdicas que favorecem explorar 

e conhecer melhor seu corpo, reconhecendo as diferentes possibilidades de seu uso para si mesmo e 

vivenciar o mundo a sua volta.  Vamos iniciar com a contação da história “Pedrinho cadê você? ”, da autora 

Sonia Junqueira e ilustrações de Mariângela Haddad, esta narração inicia-se com a mamãe de Pedrinho 

procurando-o, ele por sua vez escondido atrás de uma árvore toda vez que ela o chama mostra apenas 

uma parte do corpo: pés, joelho, mãos, bumbum, barriga, boca, nariz, olhos e finalmente a mamãe acha o 

Pedrinho. 

1° Momento: Preparam-se para conhecer o Pedrinho, convidamos os responsáveis para que assistam com 

as crianças a história acessando esse link: https://youtu.be/NrS7jsPB-DE 

2° Momento: Ao término da história propomos um momento de conversa com seu (a) filho(a), 

perguntando sobre fatos acontecidos na contação, veja as sugestões de perguntas abaixo. Ao recontar 

sobre a história ouvida estimulará ele (a) organizar seu pensamento com a fala. 

- Onde o Pedrinho estava escondido?  

- Quais foram as partes do corpo que ele mostrou? 

- Em qual parte do corpo mostrado pelo Pedrinho tinha um curativo? (No joelho) 

- O que você acha ter acontecido com ele para ter um curativo? 

- Você gostou da história? 

3° Momento:  Que tal agora um adulto nomear partes do corpo para que a criança aponte assim como fez 

o Pedrinho? Se possível pedimos para que façam um vídeo ou foto destes momentos e compartilhe 

conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. Esperamos que se divirtam, até a próxima atividade! 
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