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Olá Famílias! 

A literatura infantil e os contos de fadas podem ser utilizados para ajudar as crianças a reconhecer 
o mundo no qual estão inseridas, trazendo uma compreensão sobre a vivência, os ganhos e perdas 
e os valores morais e éticos. 
 
OBJETIVOS A SEREM DESENVOLVIDOS 
Desenvolver linguagem oral 
Noção de grandezas (grande, médio, pequeno) 
Relacionar número à quantidade, contar até 3, sequência numérica 
Valores morais e éticos  
 
 DESENVOLVIMENTO 
 
Para essa atividade sugerimos que se organize e separe alguns itens que vão fazer toda diferença 
na hora da leitura da história Cachinhos Dourados. 
Materiais que vamos precisar; 
 Garrafas plásticas (uma grande, uma média, uma pequena para representar os ursos, e uma para 
representar a cachinhos dourados); 
Retalhos de panos para fazer as roupas; 
Papelão para desenhar a face e os pés dos ursos e o rosto de cachinhos dourados; 
Três pratinhos (um pequeno para o filho urso menor, um médio para a mamãe ursa e outro grande 
para o papai urso); 
Três cadeiras (uma pequena para o filho urso, uma média para mamãe ursa e uma grande para o 
papai urso); 
Três camas (para confeccionar as camas você poderá usar pedaços de papelão um pequeno, um 
médio e um grande). 
 
Segue figuras dos personagens da história feitos com garrafas para mostrar como pode ser 
divertido essa confecção:  



 

 
 
Acesse link da história: https://youtu.be/wk1bSv2GYpw 

 
 
● Após assistir o vídeo, solicite que a criança fale sobre os personagens, que aponte e conte 
quantos ursos tem na história. Deixar a criança explorar as imagens dos 3 ursos.  
● Em casa localizar 3 tampas de potes de tamanhos diferentes (pequeno, médio e grande). Riscar 
em uma folha três (3) círculos, um de cada tamanho e pedir para que a criança desenhe a família 
de ursos. Explicar que o círculo grande é o papai urso, o círculo médio é a mamãe ursa e o círculo 
pequeno é o filho ursinho. 
 ● Conte os círculos com a criança (1-2-3), localize (em casa) outros objetos e solicite que a criança 
conte. (1-2-3). 
 
Por favor registrem com fotos ou vídeos e compartilhem no facebook. 
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