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TEMA: CONTOS E ENCANTOS 

ATIVIDADE: HORA DA HISTÓRIA COM PERSONAGENS DIFERENTES. 

Olá famílias! 

Essa semana daremos continuidade ao tema Contos e Encantos, apresentando um conto de repetição 

muito divertido, sendo que com a contação de histórias conseguimos despertar a curiosidade, estimular a 

imaginação, desenvolver a autonomia e o pensamento da criança, fazendo que ela vivencie diversas 

emoções como o medo, ajudando-a resolver seus conflitos emocionais próprios. As professoras farão uma 

releitura narrada da história “Bruxa, bruxa venha a minha festa”, da autora Arden Druce. 

     

1° Momento: Propomos aos responsáveis que 

assistam com as crianças a Releitura da história 

“Bruxa, bruxa venha a minha festa” (produzido 

pela Professora Kate) acessando o link: 

https://drive.google.com/file/d/1KJtLvPRQJ9nCe1

cnBYKvYAESHhtK-wit/view?usp=sharing 

2° Momento: Ao término da história propomos 

um momento de conversa com a criança, 

perguntando sobre fatos acontecidos na 

contação, veja as sugestões de perguntas abaixo: 

- Você gostou da história? 

- Quais personagens você mais gostou? 

- Você gostaria de convidar a Bruxa para uma festa? 

 

3° Momento:  Agora pedimos ao adulto que 

oriente a criança, para que ela faça um reconto da 

história que ouviu, permita que ela convide novos 

personagens inusitados de acordo com a sua 

preferência e imaginação. Criando assim uma 

história diferente da que escutou, caso necessário 

o adulto pode ajudar a criança a relembrar ou 

também pode deixá-la recontar como imaginar 

usando sua criatividade. 

 

https://drive.google.com/file/d/1KJtLvPRQJ9nCe1cnBYKvYAESHhtK-wit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJtLvPRQJ9nCe1cnBYKvYAESHhtK-wit/view?usp=sharing


 
Se possível, nos conte como foi a experiência da atividade, façam vídeos ou fotos deste momento e 

partilhe conosco no grupo de WhatsApp de sua turma. Esperamos que se divirtam, e até a próxima 

atividade. 

 

 

 

  


