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TEMA: SEMANA DO LIVRO 

ATIVIDADE: CONHECENDO AS ESTRELAS, LUAS E PLANETAS / CONTAGEM DOS 

PERSONAGENS E OBJETOS DA HISTÓRIA. 

Olá, famílias!!! 

Esta semana preparamos atividades relacionadas a história: "As bonecas da Vó Maria", 

vocês irão perceber como uma história pode trazer inúmeras possibilidades de conhecimento e 

aprendizagem para as nossas crianças. 

O adulto responsável fará a leitura da história, utilizando o livro em PDF através do link: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sjc.sp.gov.br/media/115861/as-bonecas-da-vo-

maria.pdf&ved=2ahUKEwi5oonei6fvAhVjDrkGHXZMAfYQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0OORtwqKfcmzRcYJNoA03

Q  

 

 

 

 

 

Durante a leitura, pergunte a criança quais as profissões que as três irmãs inventaram para 

brincar naquele dia? Não se esquecendo de enfatizar as estrelas, os planetas e a lua. Após a 

leitura da história realize as seguintes atividades: 

Atividade 1: Mostre e nomeie para a criança na ilustração do livro, as estrelas, os planetas, a lua 

e aproveite também para falar sobre o sol. Leve a criança até uma janela, varanda ou quintal e 

relacione as figuras do livro com os astros que podemos ver no céu, de noite a lua e as estrelas e 

de dia o sol.  
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Atividade 2: Faça com a criança a contagem das figuras do livro, exemplo: 1 lua, 2 estrelas, 3 

irmãs, 3 bonecas, utilize também as figuras abaixo para auxiliar a contagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Com a realização das atividades propostas a criança desenvolverá conhecimentos como: 

ampliação de vocabulário, contar oralmente e quantificar objetos, nomear imagens e descrever 

fenômenos naturais que acontecem em nosso cotidiano.”  

 

 

 
 Não se esqueça de registrar 

esse momento enviando 

comentários, vídeos ou fotos no 

nosso grupo de WhatsApp! 

 


