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                    Atividade: Meu livrinho 

Vamos nos divertir ? 

Para encerrar a semana vamos fazer um lindo e divertido livrinho, 

com essa experiencia a criança irá cada vez mais apreciar a leitura e  

também no processo de confecção do livro ela tem mais autonomia com  

os matérias incentiva a coordenação motora e sua criatividade. 

Nessa atividade você ajudara a criança a fazer o seu próprio livro 

para isso você irá pegar duas ou mais folhas de sulfite ou outra folha que  

você tenha corte aas folhas em 4 assim formara um livrinho, converse com  

a criança coloque como é importante a leitura que aos livros nos fazem viajar  

com a imaginação e o chame Vamos fazer um livrinho seu? 

Então use a imaginação você pode recortar juntamente com a criança  

e colar e formar a história pode desenhar a história do jeito que quiser ao final 

assine e peça a criança fazer sua assinatura (mesmo não sabendo escrever o 

 nome só para ter a marca dele no livrinho). 

Não esqueça de nos mandar o resultado e guarde essa lembrança linda  

             do primeiro livrinho da sua criança. 

               EQUIPE CUMPIAN 



 
 

 

 

 

 

       

 

                              PROJETO LEITURA 

 

 

As crianças quando estimuladas a escuta de histórias tem grandes 

              chances de se tornar um adulto leitor. A escuta da leitura estimula 

              a linguagem oral, sua escuta além de desenvolver sua imaginação  

              e ainda proporcionar um momento acolhimento entre a família. 

                     Importante que seja em um ambiente calmo e aconchegante, logo  

              após converse com seu pequeno sobre a história assim ele terá uma 

              interpretação melhor e não esqueçam de nos contar.     

                   Segue o Link da história: A menina dos livros. 

                  https://youtu.be/jVerDfwERFY   
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