
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 16/04/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.  
 

 
 

5º Atividade da semana – História Contada Infantil – A boca do sapo. 

 

Objetivo: Desenvolver a escuta, oralidade, a imaginação, o gosto pela leitura, a socialização. 

 

Como fazer: Prepare com a criança um ambiente confortável com almofadas ou travesseiros, 

coloque a criança no colo ou sentadinha ao seu lado e assistam juntos a história A Boca do 

Sapo. Mencione cada personagem da história, dizendo: “olha o sapo, a abelha, o coelho, que 

boca grande”! Utilize bichinhos de pelúcia como coelhinho, sapinho e outros, e coloque junto à 

criança para assistir ao vídeo e interagir com a história.  

 

Segue o site: https://www.youtube.com/watch?v=6ekMbyU5Exg&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ekMbyU5Exg&feature=youtu.be


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e 
Roseli. 

Data: 16/04/2021 Turma: B I B 

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

 

TEMA: Planeta das Experiências l 

5ª Atividade: Leitura da história: Cadê todo mundo. 

Essa atividade vai ajudar a criança a desenvolver atenção, imaginação, gosto pela leitura e ampliar 

seu vocabulário. 

Desenvolvimento da Atividade:  

Sente-se com a criança em um ambiente aconchegante e silencioso, assista a história com ela 

pausando o vídeo quando achar necessário, deixe que a criança observe as imagens, diga para 

ela o nome dos animais que aparece na história, e incentive ela a repetir com você os nomes das 

figuras da história, assista mais de uma vez para que ela possa assimilar e conhecer as imagens 

da história e explique com suas palavras a importância de estarmos em casa nesse momento e 

porque não podemos estar na escola, mas que logo isso vai mudar e vamos todos os dias a escola. 

Link da História: https://www.youtube.com/watch?v=9CjYWaO4_1E&ab_channel=BisnagasKids 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CjYWaO4_1E&ab_channel=BisnagasKids

