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TEMA: SEMANA DO LIVRO 

ATIVIDADE: HISTÓRIA – “AS BONECAS DA VÓ MARIA” 

Olá, famílias! 

A proposta dessa semana é sobre uma história que envolve afetividade, respeito e 

amizades, as crianças irão gostar bastante e toda família pode apreciar este lindo conto. Ouvir 

histórias é muito gostoso, mas ouvir histórias ao lado de quem amamos é melhor ainda. O 

objetivo da proposta é desenvolver a imaginação e enriquecer o imaginário infantil de forma 

significativa e que a criança desenvolva o gosto pela leitura. 

A história “As bonecas da vó Maria” é inspirada na história de três empreendedoras de 

sucesso. Ela conta a trajetória de três irmãs e a relação delas com a avó, que estimula a 

imaginação das netas por meio da leitura de forma lúdica. 

Ela nos faz recordar uma prática da nossa infância muito gostosa, que é conversar e estar 

na presença dos avós (momentos maravilhosos) que transmitem aos seus netos valores 

universais que vão passando de geração a geração sentidos pela própria vivência.  

Escolha um local agradável e silencioso para essa atividade, convide a criança para 

assistir ao vídeo, caso não tenha acesso ao link sugerimos que o responsável faça a leitura para 

a criança em voz alta certificando-se de que a criança está acompanhando e se preciso dê 

pequenas pausas durante a leitura para fazer perguntas como: o que você acha que vai 

acontecer agora? 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-5mVxhcQRStuBeK6zPgwazF8DOQR_Bdf/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1-5mVxhcQRStuBeK6zPgwazF8DOQR_Bdf/view?usp=sharing


 
 

Ao terminar a leitura ou o vídeo pergunte a criança se ela (e) gostou da história. 

O adulto deverá incentivar a criança a falar o que se lembra da história, valorizando ao 

máximo sua forma de recontar. Deixe a criança contar do jeito dela. 

Depois que a criança recontar a história pergunte para ela: 

• Qual das personagens você mais gostou? Por quê?  

• O que as três irmãs gostavam de fazer juntas? 

• Em qual lugar as meninas gostavam de passar as férias? 

• Qual o espaço da casa que a vó Maria usou para contar a história? 

• O que a vó Maria fazia enquanto contava a história? 

 

HISTÓRIA: AS BONECAS DA VÓ MARIA 

Areta, Badu e Fayola são 3 irmãs que não se desgrudam. Elas gostam 

muito de aprender, brincar e inventar profissões novas. 

Areta: 

- Hoje eu serei uma cuidadora de estrelas! 

Fayola: 

- E eu, a guardiã da Lua! 

Badu: 

- Eu vou criar novos planetas! 

Elas também adoram passar as férias na casa da Vó Maria, que cheira a 

canela e tem uma risada gostosa que faz todo mundo rir com ela. 

Um certo dia, Vó Maria pegou um cesto com meias velhas e tecidos 

coloridos, chamou todas para a sala e começou a dizer: 

- Agora vou contar uma história sobre 3 princesas de um reino encantado 

que precisa de salvação! E está no nome de cada uma delas a chave para a 

solução.  



 
 

Elas se chamam Coragem, Audácia e Determinação. 

Enquanto falava, Vó Maria tirava algumas peças do cesto e bonecas 

pretinhas criava. Ao final da história, as meninas ficaram encantadas, porque 

se viram nas próprias princesas, bem ali, pela vovó montadas. 

Quando voltaram às aulas, as irmãs levaram suas bonecas para a escola 

e as outras crianças começaram a se interessar. 

- Onde achamos mais dessas para brincar? 

As bonecas eram únicas e foram tantos pedidos que, sozinha, a vovó não 

daria conta. Então a família se reuniu e Vó Maria a todas ensinou. Um aprendizado 

passado de geração para geração que se perpetuou. 

Hoje, Areta, Badu e Fayola ajudam na loja de bonecas que a família 

montou, ao lado das inseparáveis Coragem, Audácia e Determinação que 

especialmente para elas a vovó criou. 

 

 

 

 

 

  Não se esqueça de registrar esse momento 

enviando comentários, vídeos ou fotos no 

nosso grupo de WhatsApp! 

 


