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OLÁ FAMÍLIAS!!! 

A nossa atividade de hoje é o momento da história. Sugerimos que se organizem junto com 

a criança, da forma que vocês acharem melhor e mais confortável, para clicarem no link abaixo e 

assistirem ao vídeo da história: O Escudo Protetor Contra o Rei Vírus, esta história é a realidade que 

estamos vivendo. Apesar das nossas crianças ainda serem pequenas, não saberem o que está 

acontecendo, assistam e façam comentários com elas sobre as imagens que aparecem na história.  

Sabemos que a proteção é necessária, que permanecer dentro de casa é fundamental.   

                                             Link da história:  https://youtu.be/PHeXT3gtTXo 

 

Compartilhe conosco esse momento, através de vídeo ou foto. 

 

 

 

 

https://youtu.be/PHeXT3gtTXo


 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S, Lucimara 

Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Yolanda, Deise e 
Telma. 

Data: 12/04/2021 Turma: 

 B1-B e B1-C 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

                                         Tema:  Semana do livro                                               

História: Chapeuzinho Vermelho. 

Olá famílias! Tudo bem com vocês? 

Bem vindos para mais uma semana de atividades! Dessa vez 

iremos trabalhar a semana do livro! 

Antes de iniciar a atividade de hoje é importante saber que é 

através da literatura infantil que a criança desenvolve a criatividade, a 

imaginação, desvenda as emoções e compreende os sentimentos de forma lúdica e significativa. É 

no mundo imaginário do faz de conta que a imaginação da criança flui e assim ela começa a 

experimentar diferentes sentimentos daqueles vivenciados em sua realidade.  

A literatura infantil oferece uma forma encantadora de aprendizagem, além de contribuir na 

formação do ser humano e de seus valores! 

Vamos para a atividade de hoje: 

Escolhemos uma história infantil muito conhecida que as crianças adoram e aprenderão muito 

durante a semana! 

Pedimos que o responsável entre no link: https://youtu.be/QP2QG43VNXo para que possam  assistir 

a história contada da Chapeuzinho Vermelho. Como é uma história muito conhecida, se não 

conseguirem assistir o vídeo, podem contar sua própria versão! 

 

Após assistirem é hora de usar a imaginação e criar um reconto da história através de um 

teatrinho, podem utilizar o que tiverem de recurso em casa, como por exemplo: colocar uma toalha 

vermelha ou blusa como capa da Chapeuzinho na criança, óculos para criar a vovó, dar a criança 

uma bacia com frutas simbolizando a cesta da Chapeuzinho! Lembrem das falas da história, 

observem o que mais chamou a atenção da criança e tentem reproduzir!  Aproveitem para criar um 

momento divertido e de interação entre a família, afinal cada um pode fazer um personagem 

diferente! 

Com isso estaremos permitindo que explorem sua imaginação, criatividade e observando a 

habilidade das crianças em relatar o que viram! 

https://youtu.be/QP2QG43VNXo


 
Não esqueçam de relatar como foi esse momento e também de tirar fotos ou filmar a 

atividade sendo realizada para que possamos acompanhar o desenvolvimento! 

                      

 

  

 

 

  
 

  
 
 

 

                                         

 
                                                                                

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  



 
 

 

  


